
läkartidningen nr 7 2008 volym 105 493

meddelanden Redaktör: Carin Jacobsson 
tel 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se

■ nytt om namn

Ortopeden Abdulemir Ali har fått mot-
ta den pedagogiska utmärkelsen »Skal-
pellen«, som delas ut av studenterna på
kirurgterminen (termin 8) i Lund.
Priset, som avser höstterminen 2007,
delas ut till icke universitetsanställd lä-
rare för en pedagogisk insats utöver det
vanliga. Studenternas motivering lyder:
»För ett ödmjukt och trevligt bemö-
tande mot kandidaterna. Föregår med
ett gott exempel, både vad gäller tidsef-
fektivitet och patientbemötande.«

Abdulemir Ali tillhör avdelningen för
ortopedi vid Lunds universitet, men ar-
betar till vardags på knä- och höftplas-
tiksektionen vid ortopediska kliniken,
Universitetssjukhuset i Lund.

Bo Lindvall och Jens Jensen har för-
ordnats som överläkare vid medicinkli-
niken, Länssjukhuset Sundsvall–Här-
nösand.
Björn Byström är sedan den 1 januari
anställd som specialistläkare i intern-
medicin vid Örnsköldsviks sjukhus.
Följande personer har erhållit AT-block
vid Blekingesjukhuset med tillträde
under våren 2008: Gloria Schliamser,
Martin Löndahl, Sophie Nilsson, Al-
dina Radetinac, Georg Karavidas, Ulf
Åkesson, Hampus Hjorton, Hannes
Lahdenperä och Arian Torpikay.

Enar Fredriksson, Hargshamn, 72 år,
död 3 januari
Gardar Gudjonsson, Finspång, 86 år,
död 25 december
Nils Gustavsson, Södertälje, 88 år, död
16 januari
Parviz Shamsgovara, Umeå, 47 år, död
29 december

■ disputationer
18 februari, reproduktiv och perinatal
omvårdnad, Karolinska institutet, kl
13.00, sal Jacob Berzelius, Berzeliusla-
boratoriet: Skin-to-skin contact and
suckling in early postpartum: effects on
temperature, breastfeeding and 
mother–infant interaction. A study in
St. Petersburg, Russia (Ksenia Bystro-
va). Fakultetsopponent: Marshall Klaus,
USA.

21 februari, socialmedicin, Uppsala uni-
versitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds
väg 20: Targeting non-obvious errors in
death certificates (Lars Age Johansson).
Fakultetsopponent: Eric Jougla, Frank-
rike.

22 februari, patologi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal Betula, byggnad 6M, Norr-
lands universitetssjukhus: The role of
p63 and p63 related proteins in squa-
mous cell carcinoma of the head and
neck (Linda Boldrup). Fakultetsoppo-
nent: Wendy Weinberg, USA.

22 februari, medicinsk cellbiologi, Upp-
sala universitet, kl 13.15, föreläsningssal
B22, Biomedicinskt centrum, Husarga-
tan 3: Implantation-site dependent
differences in engraftment and func-
tion of transplanted pancreatic islets
(Joey Lau). Fakultetsopponent: Annika
Tibell.

22 februari, klinisk immunologi, Uppsa-
la universitet, kl 09.15, Rudbecksalen,
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Towards immunothera-
py of midgut carcinoid tumors (Sofia
Vikman). Fakultetsopponent: Bengt Wi-
degren.

22 februari, allergivetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Ret-
zius väg 8: An experimental study of me-
diators in allergic bronchoconstriction
with focus on eicosanoids (Ewa Selg).
Fakultetsopponent: Rolf Andersson.

22 februari, medicinsk biokemi, Karo-
linska institutet, kl 09.30, Rockefellersa-
len, Nobels väg 11: Neurotrophic factors
in peripheral nervous system develop-
ment: function and specificity (Anna
Stenqvist Castelo-Branco). Fakultetsop-
ponent: Matti Airaksinen, Finland.

22 februari, toxikologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.15, Petrénsalen, Nobels
väg 12B: Molecular mechanisms of AhR
mediated endocrine disruption of 

estrogen and retinoic acid signalling
pathways (David Wahlström). Fakul-
tetsopponent: Vincent Laudet, Frank-
rike.

23 februari, medicinsk mikrobiologi,
Lunds universitet, kl 09.30, Segerfalksa-
len, Wallenberg Neurocentrum, Sölve-
gatan 17: Molecular studies on strepto-
coccal surface proteins (Johan Walde-
marsson). Fakultetsopponent: Marc Le-
cuit, Frankrike.

Sveriges yngre läkares förening kallas
härmed till ordinarie fullmäktigemöte
28–29 mars, Konferens Spårvagnshal-
larna, Stockholm, med början fredagen
den 28 mars, kl 10.00. Inledningstalar
gör socialminister Göran Hägglund.
Föredragningslista

1. Fullmäktigemötet öppnas
2. Upprop (anses fullgjort genom re-

gistrering före mötet)
3. Val av mötesordförande och vice

mötesordförande
4. Godkännande av kallelseförfarande
5. Val av protokolljusterare
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamheten mars 2007–ordinarie

fullmäktigemöte 2009. Styrelsens
verksamhetsberättelse och verksam-
hetsplanering samt motioner i an-
slutning härtill

8. Ekonomiska frågor
a) Sylfs räkenskaper och förvaltning
2007

– Förvaltningsberättelse
– Revisionsberättelse
– Fastställande av resultat- och ba-

lansräkningar
– Ansvarsfrihet

b) Sylfs pensionsstiftelses förvalt-
ning 2007 för kännedom

– Förvaltningsberättelse
– Revisionsberättelse
9. Resereglemente för Sylfs centralt

förtroendevalda
10. Arvodesreglemente för Sylfs cen-

tralt förtroendevalda
11. Fastställande av budget 2008 samt

preliminär budget 2009 och årsav-
gift för 2009

12. Val av styrelse
13. Val av två revisorer och två revi-

sorssuppleanter samt en auktorise-
rad revisor och suppleant för denne

14. Val av valberedning
15. Val av fullmäktige och personliga er-

sättare för dessa till Läkarförbundet
16. Fastställande av ort och datum för

2009 års ordinarie fullmäktigemöte
17. Övriga frågor
18. Fullmäktigemötet avslutas

Pedagogisk pristagare i Lund

På nya jobb

Avlidna

Sylfs fullmäktigemöte 2008
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Stockholms läkarförenings fullmäktige-
möte äger rum den 29 april, kl 18.00, i
Skandiasalen, 1 tr, Astrid Lindgrens
barnsjukhus, ingång huvudentrén (Obs!
ny lokal). Närvaro-, yttrande- och för-
slagsrätt vid mötet har föreningens
samtliga medlemmar. Rösträtt har dock
endast fullmäktige.

Motioner, väckta av sektion eller för-
eningsmedlem, skall vara styrelsen till-
handa senast den 17 mars under adress:
Box 5610, 114 86 Stockholm.

Föredragningslista och övriga hand-
lingar kommer att tillställas fullmäktige
två veckor före mötet.

Albert och Gerda Svenssons stiftelse
har som ändamål att främja vetenskap-
lig forskning inom det medicinska om-
rådet. Stiftelsen har ca 900 000 kr att
under en treårsperiod anslå till ett eller
flera forskningsprojekt. Styrelsen har
beslutat att i vart fall anslå 100 000–
200 000 kr per år till forskningsverk-
samhet från och med år 2008, med krav
på årlig återrapportering för fortsatt er-
hållande av anslagna medel. För erhål-
lande av medel skall forskningen avse
uppkomstmekanismer för åderförkalk-
ningssjukdomar inom de nedre extre-
miteterna samt i kranskärlen. För bevil-
jande av anslag krävs att godkännande
från etisk kommitté föreligger.

Ansökan om anslag skall vara Stif-
telsen tillhanda senast den 16 april 2008
under adress Albert och Gerda Svens-
sons Stiftelse, c/o advokat Niklas Haak,
Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 5208,
102 45 Stockholm. Ansökan skall inges i
fyra kompletta exemplar med bakgrund,
forskningsplan och ekonomisk plan,
samt för icke graduerad forskare åtföljas
av uppgifter om sökandens kvalifikatio-
ner för det avsedda arbetet. Föredra-
gande i anslagsärendena är professor
Lars A Carlson.

Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond
finns ett belopp om 140 000 kr tillgäng-
ligt för utdelning. Enligt stadgarna skall
medlen stödja klinisk och kliniskt orien-
terad forskning inom neurologin med
tyngdpunkt på myasthenia gravis, Par-
kinsons sjukdom samt Alzheimers sjuk-
dom. Företräde ges åt nya projekt med
ännu begränsade resurser. 

Ansökan (i två exemplar) skall inne-
hålla uppgift om sökt belopp, kostnads-
motivering, uppgift om sökandens övri-
ga beviljade anslag inom ämnesområ-
det, projektbeskrivning och meritför-
teckning samt adress (institutionstill-
hörighet) och telefonnummer till hu-
vudmannen. I tillämpliga fall skall utlå-
tande från etisk kommitté bifogas. Sär-
skilt ansökningsformulär erfordras ej. 

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda
senast den 31 mars under adress Palle
Ferbs minnesfond, c/o Ritva Matell,
neurologiska kliniken, R3:04, Karolins-
ka Universitetssjukhuset Solna, 171 76
Stockholm, tel 08-517 747 02 eller 08-
99 18 29. 

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 19 februari, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Olaga läkemedelsförsäljning – en tick-
ande bomb!
Medverkande: Kerstin Hjalmarsson
(moderator), Barbro Gerdén
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1 341:e ordinarie sammanträde,
torsdagen den 28 februari, kl 18.30, å
Sjöofficerssällskapets lokaler i Karls-
krona
Gunnar Holmgren: Tuberkulos i världen
och här hemma
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av Ker-
stin Ström, e-post:
kerstin.strom@ltblekinge.se

Svenska psykoanalytiska föreningen,
utbildningsdag fredagen den 25 april, kl
09.00–16.30, ABF-huset, Sveavägen 41,
Stockholm
Prata med barn – hjälper det? Till min-
ne av Johan Norman
För ytterligare information, se
‹www.spaf.a.se› eller ta kontakt per tel
08-10 80 95

ERCP i fokus, kurs tisdagen den 29 april,
Södersjukhuset, Stockholm
Målgruppen är alla som är intresserade
av frågor kring ERCP, gall-, lever- och
bukspottkörtelsjukdomar, särskilt de
som nyligen påbörjat utbildning inom
området
Program
08.15 Samling
09.00–13.30 S Linder, C Söderlund: 
Direktsända ERCP-undersökningar/be-
handlingar
14.15–15.15 Diskussion kring patient-
fall
15.30 C Söderlund, S Linder: ERCP-verk-
samheten vid Södersjukhuset
16.15 Avslutning
För upplysningar och anmälan, ta kon-
takt per tel 070-677 08 07, e-post:
lena.bulow@bsi.com eller tel 08-
616 36 95, e-post:
farshad.frozanpor@sodersjukhuset.se

Svår huvudvärk och kraniella neuralgier,
kurs 5–9 maj, Göteborg
Målgruppen är ST-läkare inom neurolo-
gi, barnneurologi och smärtlindring
Kursen är granskad och godkänd av
IPULS 
Fullständig utbildningsbeskrivning
finns att hämta via ‹www.ipuls.se›
(IPULS-nr 20070230)
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Katrin Wändel, tel 0704-
82 74 77, e-post:
katrin.wandel@cephaela.se

Kalcium- och fosfolipidsignalering, pro-
blembaserad inlärning, 5–16 maj (3 po-
äng), Södersjukhuset, Stockholm
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post: shaisl@ki.se

Svenska neurologföreningen, vårmöte
21–23 maj, Västerås
För information, program och anmälan,
se ‹www.neurologforeningen.org›

Methods of infectious disease epide-
miology, Nordic summer school (Nord-
Forsk course), June 27–July 4, 2008,
Skjoldenæsholm’s castle, Sjælland, Den-
mark
The course will emphasise new aspects
of the spread of infectious diseases in
developed countries and their long-
term consequences. Particular focus
will be put on more advanced methods
and ways to study causation and risk
factor associations
Course organisers: Mads Melbye and Jo-
han Giesecke
For further information, see
‹www.epiresearch.dk› 
Closing date for applications is April 14

SLFs fullmäktigemöte 2008 

Forskningsanslag utlyses

■ 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

Anslag att söka
till neurologisk forskning


