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■ nytt om namn

Karl Swedberg, professor och överlä-
kare vid medicinkliniken på Sahlgrens-

ka Universitetssjukhu-
set/Östra i Göteborg,
har som förste svensk
blivit hedersmedlem i
thailändska kardiolog-
föreningen. 

Samarbetet påbör-
jades under våren
2004 och har sedan ut-

vecklats mer konstruktivt i att bl a utar-
beta nationella riktlinjer för behandling
av patienter med hjärtsvikt. Swedbergs
nästa resa till Thailand blir i mars, då
han ska hålla ett föredrag i samband
med thailändska kardiologföreningens
årsmöte.

Hjalti Arnljots har förordnats som
överläkare vid  basenhet Thoraxcen-
trum, Blekingesjukhuset.
Margareta Sitarz tillträder den 25
februari en ST-läkartjänst vid rättspsy-
kiatriska kliniken, Universitetssjukhu-
set MAS, Malmö.
Björn Waldebäck har utsetts till chef
för Ortopediska Huset i Stockholm, som
ingår i Carema specialistvård. Han kom-
mer närmast från en överläkartjänst i
ortopedi vid Södertälje sjukhus. Walde-
bäcks specialinriktning är idrottsskador
och han är verksam som landslagsläkare
inom svensk ishockey.

Dag Jansson, Enskede, 54 år, död 21
november
Martin Kåge, Norrköping, 87 år, död 21
december
Mona Resby, Bandhagen, 56 år, död 5
december
Bruno Samenius, 87 år, Stockholm,
död 6 januari
Björn Sjögren, Göteborg, 87 år, död 4
januari

Föreningen för medicinsk  mikrobio-
logi har följande styrelse 2008: Britt
Åkerlind (ordförande), Ingvar Elias-
son (vice ordförande), Kari Johansen
(facklig sekr), Charles Hannoun (kas-
sör), Andreas Matussek (vetenskaplig
sekr), samt Anders Sjöstedt och Anna
Schwan (ledamöter).

■ disputationer
31 januari, medicinsk mikrobiologi,
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: Studies on the expression
and regulation of enterotoxins and colo-
nization factors in enterotoxigenic
Escherichia coli (ETEC) (Matilda Nick-
lasson). Fakultetsopponent: Sun Nyunt
Wai.

1 februari, strukturbiologi/biofysik, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, sal 4U So-
len, Alfred Nobels allé 8: Molecular dy-
namics simulations of RNA bulges,
loops and base flipping (Boel Nyström
Macchion). Fakultetsopponent: Thomas
Cheatham III, USA.

1 februari, invärtesmedicin, Linköpings
universitet, kl 13.00, Berzeliussalen, in-
gång 65, Universitetssjukhuset i Lin-
köping: Inflammation and cortisol re-
sponse in coronary artery disease
(Johnny Nijm). Fakultetsopponent: Per
Tornvall.

7 februari, allmänmedicin, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal 135, byggnad 9A,
Norrlands universitetssjukhus: Epide-
miological, clinical and pathogenetic
studies in acute intermittent porphyria
(Ingemar Bylesjö). Fakultetsopponent:
Pertti Mustajoki, Finland.

7 februari, klinisk fysiologi, Göteborgs
universitet, kl 13.00, centralklinikens
aula, Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set/Östra: Plasminogen activator inhib-
itor 1 in platelets – studies of synthesis,
activity, and glycosylation patterns
(Helén Brogren). Fakultetsopponent:
Tomas Lindahl.

8 februari, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
salen, CMM, L8:00, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Solna: Transcriptional
and post-transcriptional regulation of
telomerase reverse transcriptase
(hTERT) expression. The role of his-
tone modification and alternative splic-
ing (Zheng Ge). Fakultetsopponent:
Michael Bergqvist.

8 februari, epidemiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, Rockefellersalen, No-
bels väg 11: Parental smoking, wheezing
and sensitisation in early childhood
(Eva Lannerö). Fakultetsopponent: Nils
Åberg.

8 februari, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Atrium, No-

bels väg 12B: Antimicrobial peptides as
defense molecules at the interface of the
host and bacteria (Ulf Meyer-Hoffert).
Fakultetsopponent: Artur Schmidtchen.

8 februari, psykiatri, Karolinska institu-
tet, kl 09.30, föreläsningssalen, plan 1,
Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen
3: Recovery from dysthymia and panic
disorder – options and obstacles (Ceci-
lia Svanborg). Fakultetsopponent: Lars
Jacobsson.

8 februari, rehabiliteringsmedicin, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Eugenia-
hemmets föreläsningssal: Analysis of
neuropathic pain after spinal cord inju-
ry (Lars Werhagen). Fakultetsopponent:
Brigitte Perrouin-Verbe, Frankrike.

8 februari, klinisk fysiologi/medicinsk
vetenskap, Göteborgs universitet, kl
09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academi-
cum, Medicinaregatan 3: Ultrasound
evaluation of atherosclerosis and car-
diovascular sources of cerebral embo-
lism (Robert Wetterholm). Fakultetsop-
ponent: Andrei V Alexandrov, USA.

8 februari, laboratoriemedicin, ssk pato-
logi, Lunds universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, avd för patologi, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö: Life style
molecular pathology and breast cancer
risk (Signe Borgquist). Fakultetsoppo-
nent: Per Hall.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 5 februari, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Sjukdomar i sköldkörteln – behandling
förr och nu
Moderator: Göran Wallin
Medverkande: Bengt Hallengren, Anders
Höög, Mikael Nilsson, Ernst Nyström,
Lambert Skoog och Ove Törring
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Neurologiska utvecklingsavvikelser hos
vuxna, 5:e läkarnätverket, fredagen den
22 februari, kl 09.00–17.00, föreläs-
ningssalen, Norra Stockholms psykiatri,
Vårdvägen 1 (invid S:t Görans sjukhus),
Stockholm
Program
Mats Humble, Per-Axel Karlsson, Olof
Blix, Peter Nilsson, Gunnel Ersson: Kom-
plex psykofarmakologisk behandling för
patienter (med eller utan missbruks-
problematik) med autismspektrumtill-
stånd, ADHD/DAMP och/eller utveck-

Svensk får thailändskt
hedersmedlemskap

På nya jobb

Avlidna

Ny styrelse
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lingsstörning. Vad fungerar, vad kan vi
seponera? Fallbeskrivningar och dis-
kussioner
Lunch
Susanne Bejerot: Diagnostiska instru-
ment för autismspektrumtillstånd:
ADOS intervju och självskattningsska-
lan Ritvo Autism–Asperger Scale 
Lena Nylander: DM-ID och DC-LD –
psykiatriska diagnoser vid utvecklings-
störning
Daniel Stråth: Vad vet vi om kriminalitet
vid autismspektrumtillstånd?
Anmälan görs senast den 19 februari per
e-post: yvonne.ostergard@sll.se
Deltagaravgiften är 400 kr

Kvalitetsveckan på Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset, 4–6 mars, Göteborg och
Mölndal
För ytterligare information, se
‹www.sahlgrenska.se/kvalitetsveckan›
eller kontakta Ann Louise Leikin,
e-post: annlouise.leikin@vgregion.se
Ingen föranmälan. Deltagandet är kost-
nadsfritt

10:e Celiakidagen i Norrköping, torsda-
gen den 13 mars, Louis de Geer Konsert
& Kongress
Tema: Diagnosen och dilemman i be-
handlingen av celiaki
Program
09.30 Samling
10.00 Lars Stenhammar, Claes Hallert:
Välkomsthälsning och några återblickar
på Celiakidagarna i Norrköping 
10.20 Annette Sverker: Vardagslivet med
glutenintolerans
10.40 Annette Sverker: Att leva med en
vuxen som är glutenintolerant
11.00 Susanne Roos: Välbefinnande och
tarmbesvär hos vuxna som levt gluten-
fritt i flera år
11.20 Gisela Ringström: IBS-skola för
vuxna
12.00 Lunch
13.00 Lotta Högberg, Lars Stenhammar:
Nytt om celiaki hos svenska barn
13.30–14.30 Lotta Högberg, Claes Hal-
lert: Diagnosen celiaki – tarmbiopsi,
blodprov eller annat? Paneldiskussion
15.00 Lars Stenhammar, Claes Hallert:
Finns alternativ till den glutenfria kos-
ten i sikte?
15.30 Avslutning
Anmälan görs till Celiakicentrum per
e-post: Claes.Hallert@lio.se (med even-
tuella önskemål om specialkost)
Konferensavgiften (600 kr) inkluderar
lunch och inbetalas senast den 1 mars
till NSÖ, Celiakidagen, bankgiro 5488-
3673.
För ytterligare information, ring 070-
543 82 82

Svensk internmedicinsk förening (SIM)
arrangerar fortbildning i internmedicin
för bakjourer, 2–4 april, Thoresta Herr-
gård utanför Stockholm
Programinnehåll:
• Bakjoursjuridik
• Infektion/inflammation
• Blödningskomplikationer vid AK-be-

handling
• Akut neurologi
• Fallbaserad utbildning
Deltagaravgiften är 4 000 kr (inkluderar
kost, logi och kursmaterial)
Anmälan görs per e-post:
mikael.kohler@ltdalarna.se 
För ytterligare information, se
‹http://sim.nu/mambo›
Sista anmälningsdag är den 15 februari

Svenska Sällskapet för trombos och
hemostas , symposium 13–14 mars, Aros
Kongresscenter, Västerås
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.ssth.se›
Sista anmälningsdag är den 17 februari

Kvinnors sexualitet – passion och plåga,
symposium fredagen den 4 april, V-au-
lan, Psykiatrihuset, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset/Mölndal, i arrange-
mang av Svensk förening för psykosocial
obstetrik och gynekologi
Program
Moderator: Eva Smith-Knutsson
09.00 Registrering
10.00 Inledning 
10.10–10.50 Lena Lennerhed: Syndig,
sund eller sinnlig – om synen på kvin-
nors sexualitet i historien
10.55–11.25 Lotti Helström: Vad händer
när det tänder? Sexualfysiologi
11.30–11.55 Stina Järvholm: Att älska
med den kropp som svikit. Kliniska ex-
empel från kvinnor som genomgått IVF
12.00 Frida Klingberg: Presentation av
utställningen Orgasm
12.15 Lunch
13.15–14.15 Maria Engman, Ulla Sell-
gren: När samlag gör ont
14.35–15.15 Sandra Dahlén: Jag och sex –
att genomskåda normer, fokusera njut-
ning och finna sin sexualitet
15.20 Diskussion
15.55–16.00 Avslutning 
Deltagaravgiften är 700 kr för medlem-
mar, 500 kr för heltidsstuderande och
pensionärer, 1 100 kr för övriga
Anmälan, som är bindande, görs senast
den 23 februari via e-post:
anneli.kero@sfpog.se (uppge namn och
telefonnummer)

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

Ski World Cup 2008 for medical doctors
and pharmacists, April 9–12, Ischgl,
Austria
For information and registration, see
‹www.med-skiworldcup.com› 
Further inquiries may be sent to e-mail:
dr.schreiber@gmx.de or:
contact@med-skiworldcup.com
Registration deadline is March 31

Hospice – härifrån till evigheten, 4:e
Nordiska hospicekonferensen, 23–25
april, Lovisenberg Diakonale Sykehus,
Oslo
Konferensen riktar sig till samtliga pro-
fessioner inom den palliativa vården
och är arrangerad i samarbete mellan
nordiska diakonala verksamheter inom
hospice/palliativ vård
Inbjuden föreläsare är bl a David Clark,
England
För ytterligare information och pro-
gram se ‹www.lds.no› (under Hospice
Lovisenberg) eller kontakta e-post:
trine.olsen@lds.no
Sista anmälningsdag är den 12 april.

Stiftelsen Läkare mot aids forsknings-
fond ledigförklarar forskningsanslag för
studier som syftar till behandling av
HIV-infektion eller dess följdtillstånd
och till förebyggande åtgärder. Upp till
70 000 kr kan anslås till varje beviljat
projekt.

Projekt som inkluderar kliniska be-
handlingsförsök prioriteras högt. Stor
vikt läggs vid att ansökans utformning
håller hög kvalitet. Resebidrag beviljas
ej. Godkännande från etisk kommitté
krävs för att anslag ska kunna utbetalas.

Ansökan i 14 exemplar ska vara Stif-
telsen Läkare mot aids forskningsfond
tillhanda senast den 29 februari, kl
15.00, under adress Box 5610 (Villagatan
5), 114 86 Stockholm. Ansökningsblan-
kett och information finns att hämta via
‹www.aidsfond.se› eller kan beställas
per tel 08-790 33 70. Frågor besvaras
även via e-post: info@aidsfond.se

Sökande som tidigare erhållit anslag
från Stiftelsen Läkare mot aids forsk-
ningsfond ska ha inkommit med redo-
visning av detta före eller senast samti-
digt med den nya ansökan. Redovis-
ningsblanketter finns att hämta via
‹www.aidsfond.se›.

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se

Bidrag att söka för HIV-
och aidsforskning


