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■ nytt om namn

AT-läkarna i västra och centrala Göta-
land har nu utsett årets bästa handle-

dare. Bland många
duktiga nominerade
gick priset till ortope-
den Lena Hultman
och kirurgen Kerstin
Skog Tigerström,
båda verksamma på
akutmottagningen vid
Universitetssjukhuset i
Linköping.

I motiveringen fram-
förs att deras roller på
akutmottagningen är
att driva införandet av
akutsjukvård och hand-
leda blivande akutlä-
kare. Engagemanget
har dock med råge räckt
till för att på bästa sätt
stötta och hjälpa även
de AT-läkare som tjänst-
gör på akutmottagningen, inte bara bli-
vande specialister i akutsjukvård. Deras
handfasta insatser har satt en hög stan-
dard för hur klinisk handledning kan,
och ska, bedrivas.

Claes Dohlman, professor vid Harvard
University i Boston, har fått motta den
internationella oftalmologins mest pre-

stigefyllda utmärkelse,
the Laureate Award,
för sina forskningsin-
satser. 

Dohlman, som stu-
derade och dispute-
rade vid Lunds univer-
sitet, rekryterades
1958 till Harvard Uni-

versity för en treårsperiod, som så små-
ningom blev 50 år. I Boston startade han
en unik specialavdelning för hornhinne-
sjukdomar med utbildning av specialis-
ter på området, och efter ett decennium
utnämndes han till chef för Harvards of-
talmologi. Efter 15 år som chef avgick
Claes Dohlman 1989 med pension, men
han är fortfarande verksam inom klinik
och forskning.

Vid Umeå universitet har som docenter
antagits Kui Liu i cellbiologi och Eva
Rönnmark i lungmedicinsk forskning.

Felix Cullin har förordnats som ST-
läkare vid Blekingesjukhuset med place-
ring på basenhet ögon.
Dimitro Karagiorgas är sedan den 1 
januari anställd som ST-läkare vid barn-
och ungdomspsykiatriska kliniken, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö.

Olle Lönnerberg, Stockholm, 68 år,
död 2 december
Bela Paliko, Norrköping, 73 år, död 23
februari
Knut Rhedin, Göteborg, 92 år, död 25
november
Urban Selstam, Hunnebostrand, 68 år,
död 1 mars
Lennart Silverstolpe, Bromma, 89 år,
död 24 februari
Janos Zsiga, Vassmolösa, 80 år, död 17
februari

I Läkartidningen 9/2008, sidan 692,
blev tyvärr efternamnet felstavat på en
av de tre handledare som fått pris av
Uppsalas ST-läkare i allmänmedicin.
Rätt är att pristagarna heter Gunilla
Johansson, Åsa Wetterqvist och Mia
Ramklint.

■ disputationer
20 mars, molekylär medicin, Uppsala
universitet, kl 09.15, Rudbecksalen,
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Biomolecular analysis by
dual-tag microarrays and single mole-
cule amplification (Olle Ericsson). Fa-
kultetsopponent: Edwin Southern, Eng-
land.

26 mars, klinisk bakteriologi, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, hörsal 4U Solen,
Alfred Nobels allé 8, Huddinge: Chro-
mosomal antibiotic resistance mecha-
nisms in Pseudomonas aeruginosa and
Neisseria gonorrhoeae (Sohidul Islam).
Fakultetsopponent: Kathrine Dorn-
busch.

26 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 14.00, föreläsnings-
salen, Nanna Svartz väg 2: Synaptic
transmission and synaptic plasticity in
the mouse striatum (Sietske Schota-
nus). Fakultetsopponent: Eric Hanse.

27 mars, vårdvetenskap, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, hörsal 01, Vårdvetenska-

pens hus, Baravägen 3: Healthcare con-
sumption, experiences of care and test
of and intervention in frail old people.
Implications for case management
(Jimmie Kristensson). Fakultetsoppo-
nent: Per-Olof Sandman.

28 mars, molekylärbiologi, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, Major Groove, bygg-
nad 6L: Biology of Borrelia garinii spiro-
chetes (Pär Comstedt). Fakultetsoppo-
nent: Wolfram R Zückert, USA.

28 mars, patologi, Umeå universitet, kl
09.00, sal Betula, byggnad 6M, Norr-
lands universitetssjukhus: Angiopoie-
tins in normal and malignant prostate
(Anna Johansson). Fakultetsopponent:
Arne Östman.

28 mars, molekylär medicin, Uppsala
universitet, kl 09.15, Enghoffsalen, in-
gång 50, Akademiska sjukhuset: Func-
tional genomics of bone metabolism:
Novel candidate genes identified by 
studies in chicken models (Carl-Johan
Rubin). Fakultetsopponent: David Burt,
Skottland.

28 mars, kirurgi, Karolinska institutet,
kl 10.00, Rolf Luft auditorium, L1:00,
CMM, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Hyperthyroidism: incidence
and long term quality-of-life (Mirna
Abraham Nordling). Fakultetsoppo-
nent: Tommy Olsson.

28 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.15, Hillarpsalen,
Retzius väg 8: Truncation and missing
family links in population-based regis-
ters (Monica Leu). Fakultetsopponent:
Timo Hakulinen, Finland.

28 mars, onkologi/experimentell onko-
logi, Karolinska institutet, kl 09.00,
föreläsningssalen, CancerCentrum Ka-
rolinska, R8:00, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Studies on the
occurrence and effects of human papil-
lomavirus in tumors of the head and
neck (David Lindquist). Fakultetsoppo-
nent: Sonia Andersson.

28 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
salen, CMM, L8:00, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Solna: Human 15-
lipoxygenase-1 and telomerase gene ex-
pression in cancer and inflammation
(Cheng Liu). Fakultetsopponent: Dieter
Steinhilber, Tyskland.

28 mars, gastroenterologi/hepatologi,
Karolinska institutet, kl 09.00, Welan-
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dersalen, B4:00, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Role of membrane
associated molecules in liver fibrosis
(Peter Rosenberg). Fakultetsopponent:
Henrik Thorlacius.

28 mars, psykoterapi, Karolinska insti-
tutet, kl 13.00, Samuelssonsalen, Tomte-
bodavägen 6: Time-limited dynamic
psychotherapy for psychiatric patients
with personality disorders. A random-
ized controlled trial (Bo Vinnars). Fa-
kultetsopponent: Rolf Sandell.

28 mars, pediatrik, Göteborgs univer-
sitet, kl 13.00, föreläsningssalen, Guld-
hedsgatan 10A: CC 16 in allergy and
allergic inflammation (Sofi Johansson).
Fakultetsopponent: Guro Gafvelin.

28 mars, yrkes- och miljömedicin,
Lunds universitet, kl 13.15, föreläs-
ningssal F3, Universitetssjukhuset i
Lund: Musculoskeletal disorders in de-
mand-ing computer work – with air
traffic control as a model (Inger Arvids-
son). Fakultetsopponent: Christina Ahl-
gren.

28 april, molekylär medicin, Lunds uni-
versitet, kl 09.15, föreläsningssalen, 
Patologihuset, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: Hypoxic gene regulation
and oncogenic pathways in neuroblas-
toma (Erik Fredlund). Fakultetsoppo-
nent: Rogier Versteeg, Nederländerna.

1 april, cell- och molekylärbiologi,
Lunds universitet, kl 09.00, Segerfalksa-
len, BMC: Functions of small leucine-
rich repeat proteoglycans in connective
tissues (Sebastian Kalamajski). Fakul-
tetsopponent: Mats Paulsson, Tyskland.

2 april, immunologi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal E04, byggnad 6E, Norrlands
universitetssjukhus: Defining the gen-
etics of systemic autoimmunity in mou-
se models of lupus (Katarina Haralds-
son). Fakultetsopponent: Chandra Mo-
han, USA.

4 april, lungmedicin, Umeå universitet,
kl 09.00, sal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan,
Norrlands universitetssjukhus: Epide-
miology of asthma in primary school
children. The Obstructive Lung Disease
in Northern Sweden (OLIN) studies –
thesis VIII (Anders Bjerg Bäcklund).
Fakultetsopponent: Giovanni Viegi, Ita-
lien.

4 april, barn- och ungdomspsykiatri,
Umeå universitet, kl 13.00, sal B, 9 tr,
Tandläkarhögskolan, Norrlands univer-

sitetssjukhus: Epidemiological studies
of mental health in children in Addis
Ababa, Ethiopia (Menelik Desta). 
Fakultetsopponent: Marianne Ceder-
blad.

4 april, histologi med cellbiologi, Umeå
universitet, kl 09.00, föreläsningssal
BiA201, Biologihuset: Role of the
CD47/SIRPalpha-interaction in regula-
tion of macrophage phagocytosis (Mat-
tias Olsson). Fakultetsopponent: Hans
Tapper.

4 april, ortopedi, Götebogs universitet,
kl 09.00, aulan, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset: Kinematics and laxity in
the knee, before and after anterior cru-
ciate ligament reconstruction. Evalua-
tion using dynamic and static radioste-
reometric analysis (Jonas Isberg). Fa-
kultetsopponent: Lars Engebretsen,
Norge.

4 april, klinisk medicin, ssk medicin,
Lunds universitet, kl 09.15, föreläs-
ningssalen, ingång 35, Universitetssjuk-
huset MAS, Malmö: Glycaemic response
in relation to gastric emptying and sati-
ety in health and disease (Joanna Hle-
bowicz). Fakultetsopponent: Per Hell-
ström.

Svenska distriktsläkarföreningen för-
valtar Samfonden. Ur denna fond har
Distriktsläkarföreningen möjlighet att
dela ut medel varje år. Enligt fondens
regler kan distriktsläkare söka medel för
utbildnings-, utvecklings- och forsk-
ningsverksamhet, dock ej till täckande
av lönebortfall. Arbetet bör ha nära an-
knytning till den kliniska vardagen.
Fonden kan också dela ut medel till be-
hövande medlemmar i Distriktsläkar-
föreningen eller till medlemmars efter-
levande.

I ansökan om medel ur fonden skall
lämnas motivering för vad pengarna
skall användas till samt en specificering
av summans storlek. I ansökan för be-
hövande medlemmar eller efterlevande
skall redogörelse lämnas för ekonomi
och familjesituation.

För ytterligare information, kontakta
Anne-Marie Johansson på DLFs kansli,
tel 08-790 33 91. 

Ansökan med motivering skickas till
Svenska distriktsläkarföreningen, Box
5610, 114 86 Stockholm, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se eller fax
08-790 33 95. Sista ansökningsdag för
våren 2008 är den 30 april.

Måndagen den 28 april samlas gamla
Toddyrävar på Akademiska föreningen i
Lund för att se på spexet Sigmund Freud
med eftersits.

Intresserade som önska medverka
(eller anmäla sig till vår e-post-lista),
kontakta snarast ToddyFarfar Olof Jarl-
man per e-post: olof@jarlman.se

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 1 april, kl 17.30, Klara Ös-
tra Kyrkogata 10, Stockholm
Läkarrollen – del III. Idéhistoriskt per-
spektiv på läkarrollen
Medverkande: Karin Johannisson
För ytterligare information, se
‹www.sls.se› eller kontakta Annie Melin,
tel 08-440 88 78

Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1 342:e ordinarie sammanträde,
torsdagen den 3 april, kl 18.30, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Bengt Hallengren: Tyreoideasjukdom
och graviditet
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av 
Kerstin Ström, e-post:
kerstin.strom@ltblekinge.se

Psykiatrisk tvångsvård, symposium fre-
dagen den 18 april, kl 09.30–12.00, sam-
lingssalen, ingång 29, Centrallasarettet,
Västerås
Program
Lars Kjellin: Inledning
Jerzy Leppert: Presentation av Centrum
för klinisk forskning 
Wolfgang Rutz: Internationellt per-
spektiv
Margareta Östman: Anhörigperspekti-
vet
Lars Kjellin: Aktuella forsknings-
frågor
Tom Palmstierna: Hot, våld och tvång i
psykiatrisk slutenvård
Pågående nationellt reformarbete 
Öppen psykiatrisk tvångsvård – en ny
vårdform
Lunch
13.15 Tuula Wallsten: Disputation.
Compulsory psychiatric care: perspec-
tives from the Swedish coercion study.
Patient experiences, documented
measures, next-of-kins’ attitudes and
outcome
Anmälan görs per e-post:
margareta.e.danielsson@ltv.se
Deltagandet är kostnadsfritt

Utdelning av medel
ur Samfonden

Toddy-alumni i Lund
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Svensk förening för palliativ medicin/
södra, vår- och årsmöte fredagen den 18
april, Stiftsgården Åkersberg, Höör
Tema:  Palliativ medicin i ett globalt
perspektiv – vad kan vi i södra Sverige
lära av världen?
Program
09.00 Samling
10.00 Jan Stjernswärd: Föreläsning och
allmän diskussion
12.30 Lunch
13.30–15.00 Årsmötesförhandlingar
15.30–16.00 Avslutning
Anmälan: Senast den 8 april per e-post:
carl-magnus.edenbrandt@skane.se
Deltagandet är kostnadsfritt

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

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: Polisens utredning av dykolyckor
För information och anmälan, se
‹www.sanma.se›

Svenskt-italienskt möte om celiaki, tors-
dagen den 24 april, föreläsningssalen,
MTC, Karolinska institutet, Stockholm
Program
09.00 Piero Mazzinghi: Meeting intro-
duction
09.05 Jonas F Ludvigsson: Scientific in-
troduction
09.15 Lars Stenhammar: Coeliac disease
– clinical presentation in children
09.30–09.45 Claes Hallert: Coeliac dis-
ease – clinical presentation in adults 
10.15 Anna Myleus: The Ethics study: an
update of coeliac disease epidemiology
in Sweden
10.30 Lennart Hammarström: Coeliac
disease and IgA deficiency
10.45 Luigi Greco: HLA related genetic
risk for coeliac disease
11.05 Carlo Catassi: Safe gluten thresh-
old for patients with coeliac disease
11.25 Federico Biagi: Recent advances in

our understanding of tissue transglu-
taminase
11.45 Lunch (participants  will have to
pay for the lunch)
13.00 Jonas F Ludvigsson: Complica-
tions in coeliac disease – an introduc-
tion
13.15 Carolina Ciacci: Fatigue and de-
pression in coeliac disease
13.30 Carlo Catassi: Non-Hodgkin lym-
phoma in coeliac disease 
13.45 Karin Smedby: Non-Hodgkin lym-
phoma in coeliac disease – potential
explanations and methodological pit-
falls
14.00 Federico Biagi: Mortality in coeli-
ac disease
14.15–14.30 Jonas F Ludvigsson: Coeliac
disease and risk of sepsis
15.00 Carolina Ciacci: Coeliac disease
and urinary stones
15.20 Luigi Greco: Who should be 
screened for coeliac disease?
15.40 Riccardo Troncone: Possible drug
targets for coeliac disease
16.00 Jonas F Ludvigsson: Conclusion
Anmälan (obligatorisk) görs till Jonas
Ludvigsson, e-post:
jonasludvigsson@yahoo.com
Deltagandet är kostnadsfritt

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›

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

Definitive surgical trauma care, DSTC
2008, praktisk och teoretisk kurs för
bakjourer inom allmän kirurgi, 10–12
september, Känsö, Göteborgs skärgård,
arrangerad i samarbete med Försvars-
makten
Medverkande: Ken Boffard, Elmin Steyn,
Tim Hardcastle, Edvard Jonas, Louis
Riddez, Rajan Gupta, Tina Gaardner och
Peter Bartelmess (kursansvarig)
Kursinnehåll: Föreläsningar, praktiska
övningar på gris samt falldiskusioner
om kirurgiska åtgärder vid trauma på
huvud, hals, torax, buk, bäcken och ex-
tremiteter 
Anmälan görs senast den 30 april till
Maud Olsson, kirurgkliniken, Öster-

sunds sjukhus, 831 83 Östersund, tel
063-15 31 89, e-post: maud.olsson@jll.se
Ytterligare information lämnas av Peter
Bartelmess, tel 063-15 34 84, e-post:
peter.bartelmess@jll.se

Praktisk kurs i akut kirurgi, 8–9 septem-
ber, Känsö, Göteborgs skärgård, arran-
gerad i samarbete med Försvarsmakten
Medverkande: Tim Hardcastle, Elmin
Steyn, Rajan Gupta, Tina Gaardner, Ed-
vard Jonas, Louis Riddez och Peter Bar-
telmess (kursansvarig)
Kursen är ackrediterad av Svensk kirur-
gisk förening
Kursinnehåll: Kort teoretisk genom-
gång men framför allt praktiska övning-
ar i akuta kirurgiska ingrepp som kra-
niotomi, akut torakotomi, alla akuta
bukingrepp inklusive kärlkirurgi
Anmälan görs senast den 30 april till
Maud Olsson, kirurgkliniken, Öster-
sunds sjukhus, 831 83 Östersund. tel
063-15 31 89, e-post: maud.olsson@jll.se
Ytterligare information lämnas av Peter
Bartelmess, tel 063-15 34 86, e-post: 
peter.bartelmess@jll.se

Kurs för ST-studierektorer, 13–15 okto-
ber, Höör, arrangerad av Universitets-
sjukhusen i Malmö och Lund
En stor del av kurstiden ägnas regelver-
ket för den nya ST och hur detta kan
genomföras i praktiken
Under den första kursdagen informerar
Bernhard Grewin och Anna Sundberg
från Socialstyrelsen om den nya ST. 
Andra frågor som kommer att belysas
inkluderar ST-studierektorernas upp-
drag, utbildningsplanering, kvalitetsfrå-
gor och bedömning av ST. Under kursen
växlas mellan föreläsningar och grupp-
övningar
För detaljerad information och ansök-
ningsblankett, se ‹www.skane.se/
templates/Page.aspx?id=189400›
Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven Karlander, tel 040-33 24 68,
e-post: sven.karlander@skane.se, 
Petter Borna, tel 046-17 27 05, e-post:
petter.borna@skane.se eller Karin
Andersson, tel 040-33 34 91, e-post:
karin.m.andersson@skane.se
Sista ansökningsdag är den 18 maj

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


