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■ nytt om namn

I samband med Örebro läns allmänlä-
karklubbs årshögtid på Örebro slott den
12 januari utdelades klubbens årliga
vandringspriser.

Priset för bästa allmänmedicinska in-
sats gick till Hans Kristoferson, di-
striktsläkare vid Pilgår-
den i Degerfors, med
motiveringen: »Hans
uppvisar, efter 35 år
som allmänläkare på
samma arbetsplats, en
föredömlig uthållighet
med bibehållen arbets-
glädje. Hans förmåga
att disponera sin tid
och hantera uppdraget under de över tid
starkt skiftande förutsättningarna
väcker beundran hos kollegor och med-
arbetare.«

Utmärkelsen »Kunskapens ljus« för
bästa pedagogiska insats fick företagslä-

kare Mats Ericsson,
Previa, tidigare verk-
sam vid Lindesbergs
vårdcentral. Juryns
motivering lyder:
»Mats får priset för
sitt mångåriga entusi-
astiska arbete som
handledare för läkare
under utbildning.

Handledarskapet har präglats av en
stark allmänmedicinsk förankring, en
ansvarsmedveten tydlighet i återkopp-
lingen till adepten samt ett förhåll-
ningssätt och generositet som gett adep-
ten de bästa möjligheterna att växa.«

Pawel Olzewski har förordnats som
överläkare vid psykiatriska kliniken,
Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Thomas Stålarm, Pontus Challis, So-
fie Lundquist, Anders Brolin, Matti-
as Larsson, Simon Engelbrektsson
och Ulrika Elmroth har erhållit AT-
block vid Örnsköldsviks sjukhus.
Finikoula Spyro är sedan den 1 novem-
ber anställd som ST-läkare vid Blekinge-
sjukhuset med placering på basenhet
infektion.

Vid Lunds universitet har som docenter
antagits Per Johnsson i toraxkirurgi
och Cecilia Swedman i dermatologi
och venereologi.

Göran Bojs, Göteborg, 76 år, död 22 de-
cember
Stefan Croner, Linköping, 63 år, död
29 november
Ingrid Korduner, Åhus, 75 år, död 13
januari
Sven Scheller, Göteborg, 88 år, död 7
januari
Göran Tunevall, Åkersberga, 63 år, död
25 december

■ disputationer
8 februari, medicinsk informatik, Upp-
sala universitet, kl 09.15, auditorium
Minus, Gustavianum, Akademigatan 3:
Building usability into health informa-
tics: Development and evaluation of in-
formation systems for shared homecare
(Isabella Scandurra). Fakultetsoppo-
nent: Margareta Ehnfors.

8 februari, toxikologi, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Scheeles
väg 3: A novel technology for studying
the disposition of drugs and toxicants in
the lung; short inhalation exposures of
the isolated and perfused rat lung to re-
spirable dry particle aerosols (Pär
Ewing). Fakultetsopponent: Uwe Hein-
rich, Tyskland.

8 februari, biomaterialforskning, Göte-
borgs universitet, kl 13.00, hörsal Arvid
Carlsson, Academicum, Medicinarega-
tan 3: On immediate/early loading of
implant-supported prostheses in the
maxilla (Kerstin Fischer). Fakultetsop-
ponent: Kristina Arvidson Fyrberg,
Norge.

8 februari, kärlkirurgi, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, aulan, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset: Vascular wall re-
sponses to bypass grafting – studies in
mice (Klas Österberg). Fakultetsoppo-
nent: Stefan Jovinge.

14 februari, klinisk farmakologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
sal 7B, plan 7, Alfred Nobels allé 8, Karo-
linska Universitetssjukhuset Huddinge:
Induction of human cytochrome P450
enzymes. Predictive in vitro models and
rifampicin induction in vivo (Kajsa P
Kanebratt). Fakultetsopponent: Hannu
Raunio, Finland.

15 februari, molekylär cellbiologi, Upp-
sala universitet, kl 09.15, sal B41, BMC,
Husargatan 3: Epigenetic regulation of
replication timing and signal transduc-

tion (Rosita Bergström). Fakultetsoppo-
nent: Alain Mauviel, Frankrike.

15 februari, ortopedi, Uppsala univer-
sitet, kl 09.00, Rosénsalen, ingång 95/96,
Akademiska sjukhuset: Effects of inter-
leukin-4 and interleukin-13 on bone
(Carl-Johan Silfverswärd). Fakultetsop-
ponent: Li Felländer-Tsai.

15 februari, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
sal R64, Karolinska Universitetssjukhu-
set Huddinge: Glucose and ketone body
metabolism – with emphasis on ketotic
hypoglycemia (Jenny Alkén). Fakultets-
opponent: Ola Hjalmarsson.

15 februari, medicinsk cellbiologi, ssk
medicinsk genetik, Linköpings univer-
sitet, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65,
Universitetssjukhuset i Linköping:
Genetic alterations in lymphoma – with
focus on the Ikaros, Notch1 and BCL11B
genes (Anneli Karlsson). Fakultetsop-
ponent: Dan Grandér.

15 februari, laboratoriemedicin, ssk me-
dicinsk mikrobiologi, Lunds universitet,
kl 13.15, Rune Grubb-salen, Sölvegatan
21: Severe Streptococcus pyogenes dis-
ease in Europe. Epidemiology and clini-
cal manifestations (Bogdan Luca-Hara-
ri). Fakultetsopponent: Karl Ekdahl.

15 februari, medicin, Lunds universitet,
kl 09.15, universitetsklinikernas aula,
ingång 35, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö: Transglutaminase and pepti-
dylarginine deiminase in the pathogen-
esis of autoimmune disease (Bodil
Roth). Fakultetsopponent: Per Venge.

15 februari, molekylär medicin, Lunds
universitet, kl 09.15, föreläsningssalen,
avd för patologi, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: Notch signaling in neuro-
blastoma and renal cell carcinoma (Jo-
nas Sjölund). Fakultetsopponent: Char-
les G Eberhard, USA.

Pris för allmänmedicinska
insatser i Örebro län

Hans Kristoferson

Mats Ericsson

På nya jobb

Docenter

Avlidna

■ KORTA MEDDELANDEN!
Under korta meddelanden publicerar Lä-
kartidningen information om möten, se-
minarier etc, som anordnas av läkarnas
organisationer och föreningar. Även an-
dra arrangemang och begivenheter som
redaktionen bedömer vara av intresse för
läkarkåren, kan bekantgöras här. 
Redaktionen förbehåller sig rätten till för-
kortningar. 
Kontaktperson för »Meddelanden« är Ca-
rin Jacobsson, tel 08-790 34 78, fax 08-
20 76 19, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins
Minnesfond delar årligen ut bidrag till
forskning som rör transplantationer av
bukorgan. Projekten skall bedrivas i
Sverige. 2008 års utdelning uppgår till
700 000 kronor.

Ansökan i 7 exemplar skall vara Stif-
telsen Professor Lars-Erik Gelins Min-
nesfond tillhanda senast den 31 mars
under adress: Box 12053, 402 41 Göte-
borg. Ansökningsblankett kan hämtas
via ‹www.gelinfonden.org› eller rekvire-
ras  från stiftelsens kansli, tel 031-
367 98 16, fax 031-14 70 41, e-post:
info@gelinfonden.org

■ specialistnytt

Svensk njurmedicinsk förening arran-
gerar i vår specialistexamen i njurmedi-
cin med skriftligt prov den 15 april på
hemmakliniken (med skrivningsvakt)
och muntlig del den 14 maj. Nytt för i år
är att en diagnostisk skrivning kan göras
av ST-läkare under veckorna 17 och 18.
Skrivningen rättas av respektive hand-
ledare
Anmälan görs per e-post:
tora.almquist@ds.se 
Ytterligare information finns att hämta
via ‹www.njur.se›

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 12 februari, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Läkarrollen – del II: Möte med den sju-
ka människan
Föreläsare: Fredrik Svenaeus
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Konst & läkekonst, föredrag onsdagen
den 13 februari, kl 19.00, Svenska Läka-
resällskapet, Stockholm
Hwarför kössas meniskor? Kyssen ur
olika perspektiv genom tiden
Medverkande: Stephan Rössner, Magda-
lena Ribbing, Peter Nilsson och hovsång-
erskan Lena Nordin med pianist
Anmälan görs till Eva Kenne, tel 08-440
88 87, e-post: eva.kenne@sls.se
Efter programmet serveras supé i Säll-
skapets restaurang (150 kr). Anmälan
till supén görs per tel 08-411 60 50 eller
e-post: lakares.rest@telia.com

Jönköpings Läkaresällskap, årsmöte
torsdagen den 21 februari kl 17.30,
Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ry-
hov
Maria Stendahl: Proteiner som kan för-
utsäga behandlingssvaret vid hormon-
receptorpositiv bröstcancer
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post:
henrik.stjernman@lj.se 

Identiteter, kulturer och konflikter – vad
kan vården göra? Konferens tisdagen
den 8 april, kl 08.30–16.30, Bellmanssa-
len, Hornsgatan 15, Stockholm, i arran-
gemang av Transkulturellt Centrum
Föreläsare: Vamik Volkan, Suzanne Kap-
lan och Lilian Levin
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.slso.sll.se/tc›

Palliativmedicinsk kurs för läkare, 14–18
april, Umeå, i arrangemang av Cancer-
akademin
Kursen riktar sig till läkare, oavsett spe-
cialitet, som vill förbättra sina kunska-
per om hur vi kan lindra lidande för
obotligt sjuka och döende patienter
Kursledare: Bertil Axelsson och Britt
Holmner
Ur programmet: Symtomlindring, etik,
förhållningssätt, det svåra beskedet,
sista dygnen, onkologisk palliation,
paramedicinska insatser och falldiskus-
sioner
Föreläsare är bl a Chris Cressy, Gunnar
Eckerdal, Ingegerd Karlberg, Peter Nare-
di, Sigbritt Rasmuson och Pär Salander
För information, detaljerat schema och
anmälan, se ‹www.cancerakademin.se›
Sista anmälningsdag är den 14 mars. An-
talet platser är begränsat

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›

The tobacco epidemic – controlling one
of the greatest threats to human health
this century, Berzelius symposium 71,
April 24–25, 2008, Stockholm, organ-
ized by the Swedish Society of Medicine
Organizing committee: Hans Gilljam,
Gunilla Bolinder and Göran Boëthius
For further information, contact Annie
Melin, tel 08-440 88 78, e-mail:
annie.melin@sls.se or see
‹www.sls.se/berzelius/4715.cs›

Svensk förening för akutsjukvård
(SWESEM), utbildningsdagar i akut-
sjukvård 24–25 april, Universitetssjuk-
huset i Linköping
Målgruppen är i första hand ST-läkare  i
akutsjukvård men i mån av plats är även
andra läkare verksamma som akutlä-
kare välkomna
Ur programmet
• Brännskador
• Köldskador
• Drunkning
• Kemolycka
• Yttre tecken på sjukdom
• Medvetslöshet
• Dyspné
• Buksmärta
• Scenarioövningar
Deltagaravgiften är 1 500 kr och inklu-
derar kursmiddag
Anmälan görs per e-post: 
Ulrika.Bernulf@lio.se
För ytterligare information, kontakta
e-post: andreas.ronnersten@lio.se

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

Simulatorbaserad ERCP-kurs arrangeras
måndagen den 26 maj vid Universitets-
sjukhuset i Lund
Kursen är öppen för kirurger, medici-
nare och röntgenologer som avser börja
eller nyligen börjat utbildning till
ERCP-ister
Program
09.30 Samling
10.00 I Ihse: Presentation av Practicum
10.10 P Bergenzaun: Indikationer och
kontraindikationer för ERCP
10.35 P J Blind: Teori, anatomi, teknik
11.00 P J Blind, P Bergenzaun, F Gauper,
J Olsson: Praktisk träning stationsvis i
VR-simulatorer och anatomiska gris-
modeller. Kort avbrott för live-sänd
ERCP
12.30 Lunch
13.30 Praktisk träning som ovan
16.30–17.00 P J Blind, P Bergenzaun:
Sammanfattning, kursutvärdering, ut-
delning av kursintyg
För ytterligare information och anmä-
lan (med namn, e-postadress, arbets-
plats och fakturaadress), kontakta Ag-
neta Jacobsson, e-post:
agneta.jacobsson@skane.se eller tel
046-17 14 94
Sista anmälningsdag är den 5 maj

Utlysning av bidrag
till transplantationsforskning

Specialistexamen
i njurmedicin


