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■ nytt om namn

Ola Trobbe är sedan den 1 februari an-
ställd som överläkare vid Blekingesjuk-
huset med placering på basenhet öron.
Riad Tahrrer, Dimitrios Zannakos
och Nikolaos Kommatas har förord-
nats som ST-läkare vid allmänpsykia-
triska kliniken, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö.

Agnes Wold är sedan den 1 februari
professor i klinisk bakteriologi med sär-
skild inriktning mot normalflora vid

Sahlgrenska akademin
i Göteborg. Anställ-
ningen är förenad med
en överläkarbefattning
vid Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset.

Agnes Wolds forsk-
ning  handlar om tar-
mens normala bakte-

rieflora och dess interaktion med im-
munsystemet. Särskilt studerar hennes
forskargrupp om förklaringen till aller-
gier och inflammatorisk tarmsjukdom
kan sökas i en förändrad tarmflora.

Svenska infektionsläkarföreningen har
följande nya styrelse 2008: Åsa Hall-
gårde (ordförande), Torsten Holm-
dahl (vice ordförande), Stephan Sten-
mark (facklig sekr), Jonas Hedlund
(vetenskaplig sekr), Bengt Wittesjö
(skattmästare), Anna Jerkeman (re-
daktör), samt Jonas Sundén-Cullberg
och Gunlög Rasmussen (ledamöter).

Annika Allard har antagits som docent
i virologi vid medicinska fakulteten,
Umeå universitet. 

Lennart Fredstorp, Lund, 58 år, död 31
januari
Kaj Heijman, Åhus, 73 år, död 6 feb-
ruari
Sten Nordström, Lund, 87 år, död 29
januari
Lars Norlén, Stockholm, 68 år, död 30
januari
Tore Torjussen, Dilling, Norge, 65 år,
död 7 januari

■ disputationer
29 februari, internmedicin, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, Enghoffsalen, ingång
50, Akademiska sjukhuset: Vascular
dysfunction in stroke and CADASIL
(Anna Stenborg). Fakultetsopponent:
Toste Länne.

29 februari, molekylär och cellulär 
fysiologi, Lunds universitet, kl 09.15,
Medicinskt Forskningscentrum, ingång
59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö:
Exocytosis in insulin secreting cells –
role of SNARE-proteins (Jenny Vik-
man). Fakultetsopponent: Romano Re-
gazzi, Schweiz.

3 mars, socialmedicin, Uppsala univer-
sitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rudbeckla-
boratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20:
Quality management in hospital de-
partments: empirical studies of organi-
sational models (Stefan Kunkel). Fakul-
tetsopponent: Lars Borgquist.

6 mars, psykiatri, Uppsala universitet,
kl 13.15, föreläsningssalen, Museum
Gustavianum, Akademigatan 3: The
Camberwell Assessment of Need as an
outcome measure in community mental
health care (Erik Wennström). Fakul-
tetsopponent: Lars Hansson.

6 mars, reumatologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, föreläsningssalen, plan 3,
Guldhedsgatan 10A: Estrogen and ra-
loxifene in experimental arthritis and
osteoporosis (Caroline Jochems). Fa-
kultetsopponent: Rainer H Straub,
Tyskland.

7 mars, klinisk farmakologi, Uppsala
universitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds
väg 20: New methods to screen for can-
cer drugs and to evaluate their mecha-
nism of action (Linda Rickardson). Fa-
kultetsopponent: Kjell Grankvist.

7 mars, neurovetenskap, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Cell-matrix interactions in neuro-
nal regeneration: focus on integrins and
laminins (Stefan Plantman). Fakultets-
opponent: Louis F Reichardt, USA.

7 mars, klinisk immunologi, ssk allergi-
och transfusionsmedicin, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, aulan, thoraxklini-
kerna, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Novel treatment strategies
and regulation of IgE-mediated allergic
disease (Sarah Thunberg). Fakultetsop-
ponent: Marek Jutel, Polen.

Gunilla Johansson (t v), Åsa Wetterqvist (mitten) och Mia Ramkling (t h) får pris av Uppsala
läns ST-läkare i allmänmedicin för god handledning.

Prisbelönt handledning i allmänmedicin
ST-läkarna i allmänmedicin i Uppsala
län delar årligen ut handledarpriset Al-
men vid årets sista ST-seminarium.
2007 års mottagare av priset är Gunilla
Johansson, Åsa Wetterqvist och Mia
Ramkling.

Veteranen Gunilla Johansson får pri-
set för sin för sin  goda handledning vid
Nyby vårdcentral. Åsa Wetterqvist belö-

nas för att hon organiserat utbildning i
motiverande samtal för alla ST-läkare i
allmänmedicin, och priset till annan
specialitet går till Mia Ramklint för hen-
nes uppskattade handledning på den
psykiatriska öppenvårdsmottagningen
Unga vuxna. SFAM Uppsala sponsrar
priset, en alm i form av ett bonsaiträd
och ett ett diplom.

På nya jobb

Ny professor i Göteborg
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7 mars, kirurgi, Karolinska institutet, kl
09.00, föreläsningssal M4:00, Magnus
Huss, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna: Basement membrane heparan
sulfate in atherogenesis and intimal
hyperplasia (Karin Tran Lundmark).
Fakultetsopponent: Kevin Jon Wil-
liams, USA.

7 mars, sjukgymnastik, Linköpings uni-
versitet, kl 09.00, aulan, Hälsans hus, in-
gång 16, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Dynamic knee stability after ante-
rior cruciate ligament injury: emphasis
on rehabilitation (Sofi Tagesson). Fa-
kultetsopponent: Suzanne Werner.

7 mars, neurologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3: Blood
and CSF biomarkers for investigation of
the immunopathogenesis of relapse in
multiple sclerosis (Clas Malmeström).
Fakultetsopponent: Gavin Giovannoni,
England.

7 mars, kardiologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 13.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3: Myo-
cardial metabolism in experimental in-
farction and heart failure (Truls Are Rå-
munddal). Fakultetsopponent: Christer
Sylvén.

7 mars, obstetrik och gynekologi, Lunds
universitet, kl 09.00, kvinnoklinikens
föreläsningssal, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: Colposcopy after cervical
dysplasia: psychological aspects (Char-
lotte Hellsten). Fakultetsopponent: Pat-
rick Walker, England.

7 mars, klinisk medicin, ssk toraxkirurgi,
Lunds universitet, kl 13.00, Segerfalksa-
len, Wallenberg Neurocentrum, Sölve-
gatan 19: Myocardial topical negative
pressure (Sandra Lindstedt). Fakultets-
opponent: Anders Jeppsson.

11 mars,epidemiologisk äldreforskning,
Karolinska institutet, kl 09.00, Petrén-
salen, Nobels väg 12B: Prevalence and
impact of chronic diseases and multi-
morbidity inn the aging population: 
a clinical and epidemiological approach
(Alessandra Marengoni). Fakultetsop-
ponent: Luigi Ferrucci, USA.

Svenska privatläkarföreningens full-
mäktigemöte äger rum lördagen den 12
april, kl 09.00, i Svenska Läkaresällska-
pets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm.

Enligt föreningens stadgar äger även
andra föreningsmedlemmar än fullmäk-
tige rätt att närvara och yttra sig vid mö-
tet. Observera att endast utsedd dele-
gat/suppleant äger rösträtt på fullmäk-
tigemötet.

Motioner väckta av lokalavdelning el-
ler enskild föreningsmedlem skall vara
styrelsen tillhanda senast den 5 mars
under adress SPLF, Box 5610, 114 86
Stockholm. Fullmäktigemötet föregås
av en efterutbildningsdag den 11 april.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 4 mars, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Varför är translationell medicin så aktu-
ell i dag?
Moderator: Tomas Hökfelt
Medverkande: Erna Möller, Jan-Åke
Gustafsson, Jan Lundberg och Lars Kla-
reskog
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›
Ingen föranmälan

Uppsala medicinhistoriska förening,
föreläsning tisdagen den 4 mars, kl
19.00, Hedstrandsalen, ingång 70, Aka-
demiska sjukhuset
Henry Johansson: Akademiska sjukhu-
set 300 år – en tillbakablick på den kir-
urgiska utvecklingen
Efter föreläsningen serveras smörgås
Ingen förhandsanmälan
För ytterligare information, se
‹www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/›

The Tegger symposium, March 13, CRC
auditorium, entrance 72, Malmö Uni-
versity Hospital
Progress in cardiovascular imaging and
treatment
Program
13.00 Carl-David Agardh: Welcome
13.10 James Rudd: Molecular imaging of
human atherosclerosis
13.55 Christian Becker: Detection of co-
ronary artery disease by CT and SPECT
14.40–15.00 Award presentation
15.30 Chun Yuan: Assessing athero-
sclerotic plaque structure and effect of
cardiovascular therapy by magnetic re-
sonance imaging
16.15 Jan Nilsson: The immune system

as a novel target for treatment of cardio-
vascular disease – are we ready for clini-
cal testing?
17.00 End of symposium
For further information, contact e-mail:
jan.nilsson@med.lu.se

Läkardagarna i Örebro, 8–9 april, Uni-
versitetssjukhuset i Örebro
Program
TISDAG 8 april
08.30 Registrering
10.00 Peter Aspelin, Britta Ryttberg: Väl-
komstanförande
Session 1: Att ha syn- och hörselnedsätt-
ning
10.15 Bengt Lindqvist: Att ha synnedsätt-
ning – interaktion med samhället
10.45 Stig Ohlson: Att bli dövblind, att
vara dövblind, och sedan få hörseln till-
baka med hjälp av kokleaimplantat
11.15 Berth Danermark: Att vara delaktig
med funktionshinder. Arbete och fritid
11.45–12.15 Barbro Carlsson, Maria
Carlsson: Vad gör vi på Syncentralen/
Hörselvårdsmottagningen?
Session 2. Ljudekologi
13.30 Claes Möller: Ljudmiljö i obalans,
vart är vi på väg?
14.05 Gerhard Andersson: Vad kan vi
göra åt ljudöverkänslighet och tinnitus?
14.35–15.00 Kim Kähäri: Ljud man tyck-
er om skadar väl inte? Om ungdomars
ljudvärld
Session 3. Kan retinala sjukdomar bo-
tas?
15.30 Ewa Nielsen: Finns evidens i reha-
bilitering av patienter med makuladege-
neration?
16.00 Sven Crafoord: Nya behandlings-
metoder vid retinala sjukdomar
16.30–17.00 Niklas Karlsson: Kan maku-
ladegeneration botas?
18.30 Buffé
19.30 Möt experten

ONSDAG 9 april
Session 4: Diabetesretinopati
08.30 Elisabet Agardh: Få blinda diabe-
tiker i dag. Färre i morgon?
Session 5: Själen och sinnena
09.30–10.00 Ebba Hedén Blomqvist:
Näsa för lukter
10.30 Mikael Karlberg: Kan yrsel sitta i
själen?
Session 6: Bot och behandling vid hör-
selsjukdomar
11.00 Anders Ringdahl: »Att komma till-
baka till livet«. Om rehabilitering av pa-
tienter med svår hörselnedsättning
11.30 Tomas Lunner: Framtidens hör-
apparat – är den redan här?
12.00–12.30 Mats Ulfendahl: Bot och be-
handling av hörselsjukdomar
Läkardagsföreläsning

■ SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«
från våra läsare. Skriv och berätta om per-
soner på nya jobb eller uppdrag, vilka
som fått utmärkelser, stipendier eller for-
skaranslag. Bifoga gärna ett foto.

SPLFs fullmäktigemöte 2008
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13.30–14.15 Henrik Harder: Kokleaim-
plantat i går, i dag och i morgon
14.45–16.15 Full syn och hörsel – hur
mycket får jag kosta? Paneldebatt
16.15 Avslutning
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.lakardagarna.se›

SMI-dag om antimykotika, torsdagen
den 10 april, Gard-aulan, Smittskydds-
institutet, Nobels väg 18, Solna
Program
09.15 Registrering
09.55 Ragnar Norrby: Välkommen
Moderator: Per Ljungman
10.00 Per Ljungman: Behandling av in-
vasiv svampinfektion hos patienter med
hematologisk sjukdom
10.45 Jan Sjölin: Behandling av invasiv
svampinfektion hos intensivvårdspati-
enter eller patienter som genomgått kir-
urgi
11.30 Lena Klingspor: Behandling av in-
vasiv svampinfektion hos barn
12.15 Frågor och svar
12.30 Lunch
Moderator: Jan Sjölin
13.30 Anders Lignell: Antimykotikas far-
makodynamik
13.55 Staffan Ohlsson: Koncentrations-
bestämning av antimykotika
14.20 Erja Chryssanthou: Resistensme-
kanismer mot antimykotika
14.45–15.00 Frågor och svar
15.15 Gunilla Skoog: Förbrukning av
antimykotika
15.30 Victor Fernandez: Antimykotika –
resistensläget i Sverige
15.45 Gunnar Kahlmeter: EUCAST-
arbetet med antimykotika och tillhö-
rande Internettjänster
16.00 Per Hagblom: Presentation av
hemsida – Referensgruppen för antimy-
kotika (RAM)
16.10–16.30 Avslutande diskussion
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.smittskyddsinstitutet.se/›
under Kalendarium
Sista anmälningsdag är den 27 mars

Äldrekonferens i Norr 2008, 15–16 april,
aula Nordica, Umeå, i arrangemang av
Geriatriskt Centrum, Västerbotten läns
landsting, Umeå universitet
Ur programmet:
Olle Svensson: Osteoporos
Peter Nordström: Hypertonibehandling
hos äldre
Sture Eriksson: Behandlingsmöjligheter 
vid demenssjukdom
P-O Sandman: Socialstyrelsens demens-
riktlinjer
Ellinor Bergdahl: Äldres depressioner
Yngve Gustafson: Kvalitet i vården av
äldre människor

Gösta Bucht: Avancerad tekniska hjälp-
medel i demensvården
Programmet innehåller också föreläs-
ningar om nutrition, kognitiv rehabili-
tering, träning av multisjuka äldre män-
niskor samt effektiv behandling av för-
virringstillstånd
Paneldebatt med inbjudna riksdags-,
landstings- och kommunpolitiker
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www. umea-congress.se›

Svensk barnsmärtförening, vårmöte
17–18 april 2008, Svenska Läkaresäll-
skapet, Stockholm
Tema: Behandling vid akut och långva-
rig smärta hos barn
För detaljerat program och anmälan, se
‹www.svenskbarnsmartforening.se›

Långvarig smärta hos barn och ungdom,
seminarium lördagen den 19 april, Ast-
rid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Program
09.00–10.30 Lynn Walker, Gunnar L Ols-
son, Gösta Alfvén: Questions concerning
nomenclature pertaining to recurrent
non-organic pain in children and ado-
lescents
11.00–12.30 Lynn Walker, Sara Holm,
Rickard Wicksell, Solveig Petersen, Gösta
Alfvén: Assessments in children and
adolescents with recurrent pain
Anmälan görs per e-post:
gosta.alfven@karolinska.se
Deltagandet är kostnadsfritt

Molecular and physiological aspects of
type 2 diabetes and obesity, 8th sympo-
sium, Friday, April 18, Wallenbergsalen,
Nobel Forum, Karolinska institutet,
Stockholm
Program
09.00 Juleen R Zierath: Welcome
09.10 Leena Peltonen-Palotie: Genome
wide view to molecular mechanisms be-
hind dyslipidemias
09.45–10.20 Vamsi Mootha: Dissecting
mitochondrial function through chemi-
cal biology
Chairperson: Jan Nedergaard
10.50 Pere Puigserver: Nutrient-depen-
dent metabolic control through the
PGC-1 pathway: implications for meta-
bolic diseases
11.25 Deborah M Muoio: Intramuscular
triacylglycerol and insulin resistance:
Guilty as charged or wrongly accused?
12.00–13.00 Lunch
Chairperson: Anna Krook
13.10 Jeffrey Pessin: Role of Fyn regulat-
ing muscle and adipose tissue fatty acid
oxidation
13.45–14.20 Michael P Czech: RNAi-
based target discovery/validation and

potential therapy for type 2 diabetes
Chairperson: Barbara Cannon
14.50 Roger Cone: Title to be an-
nounced
15.25–16.00 Jesse Roth: Insulin resist-
ance and dysregulation of glucose meta-
bolism:  Is hyperinsulinemia the cart or
the horse? 
For further information and registra-
tion, contact e-mail:
Margareta.Svedlund@ki.se

Svensk flyg- och marinmedicinsk för-
ening, SANMA, årsmöte och föredrag
torsdagen den 24 april, kl 17.00, Svenska
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkoga-
ta 10, Stockholm
Tema: Sömn – jetlag – medicinering
För information och anmälan, se
‹www.sanma.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@cephalea.se

Patientsäkerhet i praktiken: så undviker
du att störta, kurs 5–7 maj, Centrum för
medicinsk simulering, Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö
Målgruppen är ST-läkare inom akuta
specialiteter och sjuksköterskor inom
anestesi/IVA, operation eller med avvi-
kelseansvar
Brister i kommunikation respektive
handhavandefel med medicinteknisk
utrustning är bland de vanligaste orsa-
kerna till oönskade händelser i sjukvår-
den. Kursen syftar till ökad incidentbe-
redskap
Programmet inleds med teori om MTO-
perspektivet (samspelet människa–
maskin–organisation) samt om CRM,
crisis resource management
I mindre grupper sker tre olika mo-
ment: 1. Träning av samarbete, kommu-
nikation och ledarskap i kritiska situa-
tioner i verklighetsgrundade scenarier,
2. Medicinteknisk apparatur, vanliga
tekniska handhavandefel, 3. Händelse-
analys av olika fall
Avgiften är 5 000 kr (kostnadsfritt för
ST-läkare i Region Skåne)
För mer information och anmälan, se
‹www.cms.umas.se›. Sista anmälnings-
dag är den 7 april


