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■ nytt om namn

ST-läkarna i allmänmedicin i ST-Forum
Nordväst, Stockholms län, har delat ut
2007 års pris för bästa sidoutbildning
till Lena Björnådal, specialist i reuma-
tologi vid Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna.

Enligt ST-läkarna utmärker sig Lena
Björnådal på ett enastående sätt, och en
av motiveringarna lyder: »För ett genu-
int och brinnande intresse för undervis-
ning. En unik förmåga att med lyhörd-
het och stringens förmedla nödvändiga
kunskaper. Lena kombinerar humor,
allvar och gedigen kunskap på ett för
handledare föredömligt sätt.«

Leena Maria Johansson har antagits
som docent i psykiatri vid Karolinska
institutet.

Fredrik Svensson har anställts som
underläkare ST vid psykiatriska klini-
ken, Länssjukhuset Sundsvall–Härnö-
sand.
Anna Unge är sedan den 1 januari för-
ordnad som överläkare vid allmänpsyki-
atriska kliniken, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö.
Alexandros Tsoposidis tillträdde den
1 december 2007 en ST-läkartjänst vid
Blekingesjukhuset med placering på
basenhet kirurgi.

Ove Groth, Linköping, 85 år, död 30 ja-
nuari
Sam Nordström, Örebro, 84 år, död 29
januari
Bo Rinander, Luleå, 88 år, död 14 no-
vember
Claes Rothelius, Uddevalla, 59 år, död
26 november
Lilian Söderqvist, Järfälla, 82 år, död
30 januari

■ disputationer
15 februari, fysiologi, Göteborgs univer-
sitet: Non-invasive ultrasound-based
cardiovascular imaging in mouse
models of atherosclerosis (Julia Grön-
ros). Fakultetsopponent: John Pernow.

22 februari, rehabiliteringsmedicin, Lin-
köpings universitet, kl 09.00, Berzelius-
salen, ingång 65, Universitetssjukhuset i
Linköping: Experimental aspects on
chronic whiplash-associated pain (Dag
Lemming). Fakultetsopponent: Per
Hansson.

22 februari, klinisk immunologi, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, hörsal Arvid
Carlsson, Academicum, Medicinarega-
tan 3: The germinal centre reaction –
genetic and proteomic analysis of fac-
tors important for survival and growth
of B lymphocytes (Linda Zander). Fa-
kultetsopponent: Lill Mårtensson-
Bopp, England.

27 februari, immunologi, Uppsala uni-
versitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds
väg 20: The significance of IgG anti-
bodies against tissue transglutaminase
in coeliac disease (Ingrid Dahlbom).
Fakultetsopponent: Knut Lundin,
Norge.

29 februari, epidemiologi och folkhälso-
vetenskap, Umeå universitet, kl 09.00,
sal 135, byggnad 9A, Norrlands universi-
tetssjukhus: Epidemiology of cardiovas-
cular disease risk factors in Ethiopia:
the urban-rural divide (Fikru Tesfaye).
Fakultetsopponent: Rainer Sauerborn,
Tyskland.

29 februari, epidemiologi och folkhälso-
vetenskap, Umeå universitet, kl 13.00,
sal 135, byggnad 9A, Norrlands universi-
tetssjukhus: Measuring mortality in re-
source-poor countries (Edward Fot-
trell). Fakultetsopponent: Heiko Be-
cher, Tyskland.

29 februari, medicinsk genetik, Karo-
linska institutet, kl 10.00, Rolf Luft audi-
torium, L1:00, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Mechanisms in disor-
ders of sex development (Michela Bar-
baro). Fakultetsopponent: Yves Morel,
Frankrike.

29 februari, psykiatri, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, föreläsningssalen, Nanna
Svartz, A7:00, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: PET evaluation of
central serotonergic neurotransmission
in women (Hristina Jovanovic). Fakul-
tets-opponent: Carolyn C Meltzer,
USA.

29 februari, medicinsk cellbiologi, ssk
medicinsk genetik, Linköpings univer-
sitet, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65,
Universitetssjukhuset i Linköping: Mo-
lecular genetic studies on prostate and
penile cancer (Patiyan Andersson). Fa-
kultetsopponent: Mattias Höglund.

29 februari, medicinsk cellbiologi, Lin-
köpings universitet, kl 13.00, Linden, in-
gång 65, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Functional proteomics of protein
phosphorylation in algal photosynthetic
membranes (Maria Turkina). Fakultets-
opponent: Göran Samuelsson.

29 februari, medicin, ssk molekylär me-
dicin, Göteborgs universitet, kl 09.00,
hörsal Arvid Carlsson, Academicum,
Medicinaregatan 3: Microarray analysis
of gene expression in human adipocytes
and adipose tissue (Margareta Jernås).
Fakultetsopponent: Johan Björkegren.

29 februari, bakteriologi, Lunds univer-
sitet, kl 13.15, patologens föreläsnings-
sal, Sölvegatan 25: Real-time PCR for
diagnosis of botulism and quantification
of neurotoxin gene expression in Clos-
tridium botulinum (Ingrid Artin). Fa-
kultetsopponent: Miia Lindström, Fin-
land.

29 februari, ortopedi, Lunds universitet,
kl 13.15, föreläsningssal F2, Central-
blocket, Universitetssjukhuset i Lund:
The fixation of joint prostheses. Aspects
on mechanics and biology (Ulrik Hans-
son). Fakultetsopponent: Ingemar
Ivarsson.

29 februari, klinisk genetik, Lunds uni-
versitet, kl 10.00, Segerfalksalen, BMC:
Mechanisms and consequences of chro-
mosomal instability in malignant tu-
mours (Ylva Stewénius). Fakultetsop-
ponent: Kathy Pritchard-Jones, Eng-
land.
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Ur stiftelsen Dagmar Ferbs minnesfond
finns ett belopp om 140 000 kr tillgäng-
ligt för utdelning. Enligt stadgarna skall
medlen stödja klinisk och kliniskt orien-
terad cancerforskning utan användande
av s k genteknologi. Företräde ges åt nya
projekt med 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, e-postadress) och telefon-
nummer till huvudmannen. I tillämpli-
ga fall bifogas utlåtande från etisk kom-
mitté. Särskilt ansökningsformulär
krävs inte. 

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda
senast den 31 mars under adress Dag-
mar Ferbs minnesfond, c/o Peter Gun-
vén, Radiumhemmet, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna, 171 76 Stock-
holm. För information, kontakta e-post:
peter.gunven@karolinska.se

■ specialistnytt

Svensk förening för hematologi anord-
nar frivillig specialistexamen i hemato-
logi. Skriftligt prov sker på hemsjukhu-
set valfri dag  5–9 maj under förutsätt-
ning att minst fyra personer anmälts.
Muntlig examen sker i anslutning till
föreningens fortbildningsdagar 1–3 ok-
tober i Göteborg (godkänt skriftligt prov
krävs).

Anmälan görs senast den 14 april till
Peter Johansson, hematologsektionen/
medicin, Uddevalla sjukhus, 451 80 
Uddevalla, tel 0522-920 00, e-post:
peter.l.johansson@vgregion.se. Ange
vid anmälan till vem skrivningen skall
skickas.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 26 februari, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Framtidens sjukvård i framtidens sjuk-
vårdslokaler
Medverkande: Lennart Persson (mode-
rator), Bo Brismar, Lennart Ring och
Lisa Ekselius
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Umeå Läkaresällskap, möte onsdagen
den 27 februari, kl 17.15, sal D, plan 9,
Tandläkarhögskolan
Peter Andersen: On the origin of ALS

Go Red for Women – Kvinnohjärtat,
vetenskapligt symposium torsdagen
den 6 mars, Svenska Läkaresällskapet,
Stockholm
Program
18.00 Moderatorer: Karin Schenck-Gus-
tafsson och Faris Al-Khalili
18.10–18.30 Peder Olofsson: Finns det en
speciell gen för kvinnlig hjärt–kärlsjuk-
dom?
18.35–18.55 Angelica Lindén Hirschberg:
Hormoner och hjärt–kärlfunktion hos
idrottande kvinnor
19.00–19.20 Åke Sjöholm: Metabolt syn-
drom hos kvinnor
19.45–20.05 Rebecka Hultgren: Perifer
artärsjukdom hos kvinnor
20.10–20.30 Ellika Andolf: Fostertill-
växt i tidig graviditet som en markör för
kommande hjärt–kärlsjukdom hos mo-
dern
Karin Schenck-Gustafsson, Faris Al-
Khalili: Avslutning
Anmälan: Senast den 3 mars per e-post:
britt-marie.hoglund@karolinska.se
Deltagandet är kostnadsfritt

Go Red for Women – Kvinnohjärtat, sym-
posium som vänder sig till allmänheten,
lördagen den 8 mars, Folkets Hus,
Stockholm
Konferencier: Alexandra Charles och
Suzanne Axell
Program
11.00 Alexandra Charles: Välkommen
11.05 Prinsessan Christina, Fru Magnu-
son: Invigning
11.10 Karin Schenck-Gustafsson: Vad är
det för speciellt med kvinnohjärtat?
11.25 Gunilla Hasselgren: Kvinnor på en
vårdcentral i Värmland
11.45 Alicja Wolk: Kostens betydelse för
hjärt–kärlsjukdom hos kvinnor
12.05 Hans Gilljam: Är snusning ett dolt
problem hos kvinnor?
12.30 Lunch
13.30 Nyamko Sabuni: Diskussion
14.00 Jan Östergren: Högt blodtryck hos
kvinnor
14.20–14.40 Mortezar Ruhani: And-
ningsstillestånd under sömnen (sömn-
apné) hos kvinnor 
15.00 Underhållning. Modevisning
Anmälan görs via
‹www.1.6miljonerklubben.com› eller
per tel 08-20 51 59
Biljettpriset är 100 kr utan lunch, 200 kr
med lunch
För ytterligare information, se
‹www.gored.se›

Äldrepsykiatri – utom demenser, kurs
14–18 april, Sabbatsbergs sjukhus, Oliv-
ecronas väg 5, Stockholm, i arrange-
mang av Läksak och Stockholms läke-
medelskommittéer i samarbete med
Svensk förening för äld-repsykiatri
Målgruppen är ST-läkare och specialis-
ter inom geriatrik, allmänmedicin och
psykiatri, som i sitt arbete möter äldre,
psykiskt sjuka patienter
Kursen syftar till att ge en kliniskt rele-
vant översikt över vanliga psykiska sjuk-
domar utom demenser hos äldre. Kurs-
deltagarna förväntas bli bättre rustade
att diagnostisera och behandla psykiska
sjukdomar hos äldre och veta när speci-
alistresurser bör krävas. Kursen tar ock-
så upp hur vården av äldre psykiskt sju-
ka kan organiseras samt viktiga juridis-
ka aspekter
Bland föreläsarna märks flera av landets
främsta experter på äldrepsykiatri
Kursavgiften är 4 100 kr (exkl moms)
För fullständigt program och anmälan,
se ‹www.janusinfo.se/fortbildning›. 
Sista anmälningsdag är den 25 februari
Information lämnas av Carolina Roma-
nus, e-post: carolina.romanus@sll.se
eller tel 073-961 28 38

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

Otologi, audiologi, tropik- och reseme-
dicin, global hälsa, kursresa till Angola
29 september–11 oktober
För information och anmälan, se
‹www.nashalsan.se› kursresa Angola,
eller kontakta Åke Reimer, tel 0708-
94 32 68, e-post: ake.reimer@telia.com
alternativt Anders Nauclér, tel 0706-
888 26 39, e-post: 
andersnaucler@hotmail.com

Utlysning av anslag
till cancerforskning

Specialistexamen
i hematologi


