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■ nytt om namn

Johan Haux tillträder den 10 mars ett
förordnande som överläkare vid onkolo-
giska kliniken, Universitetssjukhuset i
Linköping.
Vid Blekingesjukhuset har som ST-
läkare anställts Caroline Granhall på
Basenhet barn- och ungdomsmedicin,
Mikael Stenkilsson på Basenhet medi-
cin, och Januzs Frey på Basenhet kir-
urgi.

Vid Lunds universitet har som docenter
antagits Corrado M Cilio i pediatrisk
immunologi, Mats Ehinger i hemato-
patologi, Karin Jirström i patologi,
Marie-Louise Lydrup i fysiologi, 
Ramin Massoumi i cellpatologi och
Gabriel Sandblom i kirurgi.

Ingrid Gamstorp, Uppsala, 83 år, död
26 december
Bengt Johanson, Norrtälje, 87 år, död
27 december
Argo Kövamees, Bromma, 81 år, död 16
oktober
Folke Lithner, Obbola, 77 år, död 22
december
Helmer Mörner, Frösön, 90 år, död 2
januari

Den sökte författaren i Julkryss 51–52
var Lennart Hellsing och titeln på dik-
ten »TV-psalm«. Den fullständiga me-
ningen i det nedre rutsystemet ska vara:
Fader vår som är i TV-n, se till mig som
sitter breven. Låt mig frisk och välbehål-
len aldrig tappa fjärrkontrollen. Din är
nåden, den förutan snöar det i TV-rutan.

De tre först öppnade rätta lösning-
arna har skickats in av Håkan Aldsko-
gius, Stockholm, Jan-Erik Niléhn, Råå,
och Tove Gunnarsson, Stockholm. Vin-
narna belönas med var sin bokcheck.

■ disputationer
25 januari, experimentell onkologi, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, CCK, R8:04, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Molecular
mechanisms underlying the oncogeneic
function of SS18 and SSX (Pádraig 
D’Arcy). Fakultetsopponent: Diederik
de Bruijn, Nederländerna.

25 januari, experimentell medicin, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
salen, CMM, L8:00, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Solna: A study on the E3
ligase TRIM21/Ro52 (Alexander Espi-
nosa). Fakultetsopponent: John Trows-
dale, England.

25 januari, infektionsbiologi, Karolinska
institutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
MTC, Theorells väg 1: Varicella immuni-
ty and vaccination (Anita Svahn). Fakul-
tetsopponent: Tomas Bergström.

25 januari, medicinsk mikrobiologi,
Lunds universitet, kl 09.00, Lilla föreläs-
ningssalen, ingång 59, Universitetssjuk-
huset MAS, Malmö: Haemophilus influ-
enzae adhesins and the innate immune
response (Elena Ronander). Fakul-
tetsopponent: Ulrich von Pawel-Ram-
mingen.

26 januari, öron-, näs- och halssjukdo-
mar, Uppsala universitet, kl 13.00,
Skoogsalen, ingång 78/79, Akademiska
sjukhuset: Diagnosis and radioimmu-
notherapy of head and neck squamous
cell carcinoma (Tomas Ekberg). Fakul-
tetsopponent: Eva Munck-Wikland.

1 februari, oftalmiatrik, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhög-
skolan: Safety and efficacy of intracam-
eral mydriatics in cataract surgery
(Björn Lundberg). Fakultetsopponent:
Charlotta Zetterström, Norge.

1 februari, medicinsk genetik, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Rolf Lufts audito-
rium, L1:00, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Genetic studies of can-
didate genes in eczema (Elisabeth Eke-
lund). Fakultetsopponent: Anders 
Børglum, Danmark.

1 februari, sjukgymnastik, Karolinska
institutet, kl 10.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Beta-alanine synthase: one reac-
tion, two folds and mechanisms (Stina
Lundgren). Fakultetsopponent: Vicente
Rubio, Spanien.

1 februari, epidemiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, föreläsningssal Len-
nart Nilsson, Nobels väg 15A: Epidemio-
logical studies of the etiology of pancre-
atic cancer (Juhua Luo). Fakultetsoppo-
nent: Miguel Porta, Spanien.

1 februari, experimentell medicin, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Leksellsalen,
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna: Molecular mechanisms in vas-
cular inflammation (Peder S Olofsson).

Fakultetsopponent: Andrew Licht-
man, USA.

1 februari, cell- och molekylärbiologi,
Karolinska institutet, kl 09.15, auditori-
et, CMB, Berzelius väg 21: Hypothy-
roidism caused by a mutant thyroid hor-
mone receptor α1: consequences for
development and physiology (Maria
Sjögren). Fakultetsopponent: P Reed
Larsen, USA.

1 februari, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Welandersa-
len, hus B2, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Diagnosis, prognosis
and prevention of severe pneumo-
coccal disease (Carl Spindler). Fakul-
tetsopponent: Wim Boersma, Nederlän-
derna.

1 februari, neurologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3:
Genetic association studies in stroke
(Claes Ladenvall). Fakultetsopponent:
Jacob Odeberg.

Under våren 2008 kommer AA-möten
att hållas för läkare, tandläkare och ve-
terinärer. I samtliga fall blir det första
tisdagen i månaden, det vill säga 5 
februari, 4 mars, 1 april, 6  maj och 3
juni, kl 18.30–19.30, Svenska Läkaresäll-
skapet, lokal Grottan, Klara Östra Kyr-
kogata 10, i centrala Stockholm.

■ specialistnytt

Svenska cardiologföreningen anordnar
specialistexamen i kardiologi 2–3 april
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg. Sökande ska vara nybliven
specialist i kardiologi eller befinna sig i
slutet av sin utbildning. Arbetsgivaren
förväntas stå för eventuella kostnader,
t ex resa och logi, i samband med exa-
men.

Anmälan görs senast den 15 februari
till Ulrika Karlsson-Brogren, tel 031-
342 74 26 (måndag–onsdag), e-post:
ulrika.karlsson-brogren@vgregion.se

För ytterligare information, kontakta
Maria Schaufelberger, tel 031-343 40 85,
e-post: maria.schaufelberger@gu.se
eller Lennart Bergfeldt (examinator),
tel 031-342 75 38, e-post:
lennart.bergfeldt@hjl.gu.se

På nya jobb

Docenter

Avlidna

Rätt lösning till Julkrysset

Specialistexamen
i kardiologi

AA-möten för läkare,
tandläkare och veterinärer
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■ kalendarium
Umeå Läkaresällskap, möte tisdagen
den 29 januari,  kl 17.15, sal B, plan 9,
Tandläkarhögskolan
Lars Nyberg: Kartläggning av hjärnans
minnesfunktion med magnetresonans-
kamera

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 29 januari, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Integrativ medicin– hot eller möjlighet?
Moderator: Martin Ingvar
Mats Lekander: Neuropsykoendokrino-
logi och självskattad hälsa
Eva Skillgate: Naprapati – ett »case« för
integrativ medicin?
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

SALIS – Statligt anställda läkare i Stock-
holm, sektion i Stockholms läkarför-
ening, årsmöte onsdagen den 30 janua-
ri, kl 18.00, hus M9:01, enheten för kli-
nisk epidemiologi, institutionen för me-
dicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna

Big Pharma har problem. Lunchsemina-
rium med Hjärntrusten och Medicon
Valley Alliance fredagen den 1 februari,
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
Program
Moderator: Björn Ramel
12.00 Registrering och lunch
12.45 Inger Mansfeld: Välkommen
12.50 Björn Ramel: Bakgrund till mötet
13.00 Peter Rost: Läkemedelsindustrin i
dag och i framtiden
13.20 Rikard Bergström: Läkemedelsin-
dustrin i framtiden – en ljusare version
13.40–14.00 Arne Melander: Vem styr lä-
kemedelsindustrin?
14.30 Paneldebatt
15.00–15.30 Fri debatt
För anmälan, ta kontakt per e-post:
info@hjarntrusten.se eller tel 046-
15 10 80. Sista anmälningsdag är den 30
januari

Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland, föreläsning tisdagen den 12
februari, kl 18.30, Wallenbergsalen,
Länsmuseet, Linköping
Agneta Pleijel: Från Chirurgiska Säll-
skapet till Karolinska institutet. Om ro-
manen Drottningens chirurg, första de-
len i en släktberättelse
Entréavgiften är 40 kr för icke medlem i
Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland eller Akademiska Föreningen
Gratis entré för studenter vid Linkö-
pings universitet mot uppvisande av
studentlegitimation

Malmö Läkareförening, föreläsning ons-
dagen den 6 februari, kl 17.00, Jubile-
umsaulan, Medicinskt forskningscen-
trum, ingång 59, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö
Inbjuden föreläsare: Åsa Nilsonne
Efter föreläsningen serveras buffé
Förhandsanmälan görs senast den 29
januari per e-post: kansli@mlf.nu

FörsäkringsMedicinska Sällskapet, års-
möte  och föredrag (även för icke med-
lemmar) torsdagen den 14 februari,
AFA, Klara Södra Kyrkogata 18, Stock-
holm
Program
17.30 Årsmöte
18.00 Kjell Torén: Framtidens forskning
och undervisning inom området försäk-
ringsmedicin
19.00 Buffé
Anmälan görs före den 11 februari per 
e-post bengt.samuelsson@trygghansa.se
Deltagaravgiften är 200 kr för icke med-
lem

Svenska psykiatrikongressen, 12–14
mars, Svenska Läkaresällskapet, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
För information, program och anmälan,
se ‹www.svenskpsykiatri.se›

Basal laparoskopi, kurs för kirurger och
operationssköterskor som börjat med
laparoskopiska ingrepp, onsdagen den
26 mars, Södersjukhuset, Stockholm
Program
08.00 C Söderlund, G Ristner: Introduk-
tion
08.15–09.30 C Söderlund: Den laparo-
skopiska tekniken. Komplikationer
09.45–10.30 S Linder: Akut buk, append-
ektomi
10.40 S Ahlengärd: Lagar, förordningar
och etik vid användning av försöksdjur
11.30 Lunch
12.00 T Hauss, F Teo: Instrumentge-
nomgång, utrustning
T Svensson: Genomgång av videostapel,
kamera
12.30 Praktiska övningar på försöksdjur
Handledare: C Söderlund, L Engström, S
Linder, A Sondén, G Ristner
16.30 C Söderlund: Galloperation. »Den
svåra gallan« (video). Koledokussten
T Hauss, F Teo, T Svensson: Instrument-
genomgång, övrig utrustning  samt me-
dicinteknisk säkerhet för sjuksköter-
skor
17.15–18.00 C Söderlund: Avslutande
genomgång, repetition av det viktigaste
inom laparoskopisk säkerhet, kolecyst-
ektomi, appendektomi
Anmälan, som är bindande, görs senast
12 dagar före kursstart till Gunilla Rist-

ner, DEMC, Södersjukhuset, 118 83
Stockholm, fax 08-616 19 45. Ansök-
ningsblankett finns att hämta via
‹www.svenskkirurgi.se›. Kursen är god-
känd av IPULS
För information, kontakta Claes Söder-
lund, tel 08-616 23 29, e-post:
claes.soderlund@sodersjukhuset.se el-
ler se ‹www.svenskkirurgi.se›

Yngre geriatriskt symposium 2008,
3–4 april, Jönköping
Tema: Geriatrikens värdegrund och vi-
sioner
Målgruppen är ST-läkare och nyblivna
geriatriker
Anmälan (som är bindande) görs per
e-post: foreningenygs@hotmail.com
(ange namn, klinik- och e-postadress).
Bekräftelse kommer per e-post när fak-
turan är betald. Deltagaravgiften är
1 875 kr och inkluderar logi och måltider
Sista anmälningsdag är den 10 februari

Svensk-syriska medicinska föreningen
arrangerar studieresa till Syrien 18–25
april med ett mycket spännande och
omväxlande program
Temat för årets medicinska konferens
är barnreumatologi
För information, kontakta Najah Kha-
lifa, tel 018-42 27 31, 073-663 76 01, 
e-post: najahkhalifa@hotmail.com eller
se ‹www.ssmf.info›

Epidemiology and field research 
methods, an interdisciplinary two-week
research training course (7,5 ECTS),
June 2–14, offered by Epidemiology and
Public Health Sciences, Department of
Public Health and Clinical Medicine,
Umeå University
The overall aims are to discuss epide-
miological design, analysis and inter-
pretation, as well as the roles of quanti-
tative and qualitative approcahes in
public health research. The course is de-
signed to follow the research process
from problem identification, planning
and data collection through analysis,
interpretation and documentation
The teaching format is a mixture of ple-
nary lectures, group work, hands-on ex-
periences of analysing data and discus-
sion directed towards an inter-discipli-
nary audience. A number of places in
the course are reserved for participants
from developing countries involved in
public health research
Application: Before February 18
For further information, contact Lena
Mustonen, tel 090-785 29 33, Barbro
Skog, tel 090-785 12 10, e-mail:
Summercourse@emg.umu.se or see
‹www.umu.se/phmed/epidemi›


