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■ nytt om namn

Fatima Pedrosa-Domellöf har förord-
nats som professor i ögonsjukdomar vid
institutionen för klinisk vetenskap,

Umeå universitet. An-
ställningen är förenad
med en specialistlä-
kartjänst vid Norr-
lands universitetssjuk-
hus.

Hon disputerade
1991 vid Umeå univer-
sitet, antogs som do-
cent i anatomi 1994

och i oftalmiatrik 2007. 1996 blev hon
professor i anatomi och erhöll 2006
specialistkompetens i ögonsjukdomar.
Hennes nuvarande forskning är fokuse-
rad på ögonmusklerna och deras unika
egenskaper.

Mats Mäki, distriktsläkare vid Järpens
vårdcentral, har av Sylf Jämtlands ut-
setts till mottagare av 2007 års handle-
darpris. Vid en prisce-
remoni den 22 februari
på Östersunds sjukhus
delade Sylf Jämtland
och LUR (Läkarnas ut-
bildningsråd) ut den
prestigefyllda utmär-
kelsen.

Prismotiveringen ly-
der: »Mats Mäki är en-
gagerad och passionerad i sitt yrkesval
som läkare, han har starka ståndpunk-
ter i vad som är rätt och fel och i patient-
mötet bär han med sig ett filosofiskt för-
hållningssätt och engagerar sig i såväl
stort som smått. Den etiska aspekten
följer honom i klinisk vardag och han
utmanar både oss underläkare och övri-
ga kollegor på ett konstruktivt sätt med
sin skarpsynt kritiska  men även humo-
ristiska syn på den sjukvård vi bedriver.
Sist men inte minst: Mats Mäki engage-
rar sig i en fråga nästan ingen doktor vill
beröra, men som likväl är en del av vårt
uppdrag: sjukförsäkringsfrågan. Stort!!«

Lisbeth Slunga Birgander har antagits
som docent i yrkes- och miljömedicin
vid medicinska fakulteten, Umeå uni-
versitet.

Leif C P Arvidsson, Billdal, 61 år, död
24 december
Stig E Lundborg, Täby, 83 år, död 11
mars
Björner Sjöberg, Rinkaby, 92 år, död 12
mars
Sven Sténson, Stockholm, 80 år, död 8
mars

■ disputationer
28 mars, anestesiologi och intensivvård,
Göteborgs universitet: Lung emphyse-
ma and cardiac function (Kirsten Jör-
gensen). Fakultetsopponent: Jan Hult-
man.

4 april, medicin, Umeå universitet, kl
13.00, Major Groove, byggnad 6L: Infec-
tion biology of Chlamydia pneumoniae
(Leslie Bailey). Fakultetsopponent:
Kenneth Fields, USA.

4 april, radiologi, Uppsala universitet, kl
09.15, Rosénsalen, ingång 95/96, Akade-
miska sjukhuset: Alternative methods
for assessment of split renal function
(Henrik Björkman). Fakultetsopponent:
Torbjörn Andersson.

4 april, rättsmedicin, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, hörsalen, ingång D1, Dag
Hammarskjölds väg 17: Anabolic andro-
genic steroids and criminality (Fia
Klötz). Fakultetsopponent: Niklas
Långström.

4 april, toxikologi, Uppsala universitet,
kl 13.15, sal B42, BMC: Genomic and
peptidomic characterization of the 
developing avian brain (Birger Scholz).
Fakultetsopponent: Eric Vilain, USA.

4 april, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.30, Welandersalen,
B2:00, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Exposure to skin irritants –
validation of questions and epidemio-
logical aspects (Ingegärd Anveden). Fa-
kultetsopponent: Mats Berg.

4 april, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Gardaulan, Smitt-
skyddsinstitutet, Nobels väg 18: Molec-
ular characterisation of antibiotic resis-

tance in Mycobacterium tuberculosis
(Pontus Juréen). Fakultetsopponent:
Viesturs Baumanis, Lettland.

4 april, obstetrisk och gynekologisk ve-
tenskap, Karolinska institutet, kl 09.00,
Skandiasalen, Astrid Lindgrens barn-
sjukhus: Changes in human uterine
innervation in term pregnancy and la-
bor occurrence and roles of neurotro-
phins and TRPV1 (Berith Karlsson
Tingåker). Fakultetsopponent: Niels
Uldbjerg, Danmark.

4 april, allmänmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 13.00, föreläsningssalen 4-263,
Alfred Nobels allé 12, Huddinge: Elderly
Iranians in Sweden: The impact of mi-
gration on risk factors for cardiovascu-
lar disease (Afsaneh Koochek). Fakul-
tetsopponent: Mats Wahlqvist, Austra-
lien.

4 april, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Atrium, Nobels
väg 12B: Epidemiological studies on
complications in type 1 diabetes (Jun-
mei Miao Jonasson). Fakultetsoppo-
nent: Jaakko Tuomilehto, Finland.

4 april, medicin, ssk gastroenterologi,
Göteborgs universitet, kl 13.00, hörsal
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: Bile acid induced diar-
rhoea: pathophysiological and clinical
aspects (Antal Bajor). Fakultetsoppo-
nent: Ole Suhr.

4 april, ortopedisk kirurgi, Göteborgs
universitet, kl 09.00, aulan, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset: Kinematics and
laxity in the knee, before and after ante-
rior cruciate ligament reconstruction.
Evaluation using dynamic and static
radiostereometric analysis (Jonas Is-
berg). Fakultetsopponent: Lars Enge-
bretsen, Norge.

4 februari, experimentell kirurgi, Lunds
universitet, Belfragesalen, D15, Biome-
dicinskt Centrum: Initiation of experi-
mental acute pancreatitis and modula-
tion of inflammatory response (Jakob
Axelsson). Fakultetsopponent: Folke
Hammarqvist.

4 april, klinisk medicin, ssk reumato-
logi, Lunds universitet, kl 09.00, reuma-
tologiska klinikens föreläsningssal, Uni-
versitetssjukhuset i Lund: Anti-TNF
treatment of chronic arthritis in clinical
practice. New assessment method and
predictors of efficacy and tolerability
(Lars Erik Kristensen). Fakultetsoppo-
nent: René Westhovens, Belgien.

Ny professor i Umeå

Sylf Jämtlands
handledarpris 2007

■ VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är viktig
och intresserar många. Personalavdel-
ningar och andra berörda kan sprida den
effektivt genom att sända in uppgifterna
till Läkartidningen, Box 5603, 114 86
Stockholm. Frågor besvaras av Carin
Jacobsson, tel 08-790 34 78, e-post: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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5 april, klinisk immunologi, Uppsala
universitet, kl 09.15, Rudbecksalen,
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Inflammatory mediators
and enterovirus infections in human is-
lets of Langerhans (Annika Moëll). Fa-
kultetsopponent: Outi Vaarala, Finland.

8 april, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 13.00, föreläsningssal
E525, Theorells väg 1: GGDEF-EAL do-
main proteins in bacterial physiology
Abdul Kader). Fakultetsopponent: Inigo
Lasa Uzcudun, Spanien.

8 april, stamcellsbiologi, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC: 
The role of kit and thrombopoietin in
regulation of hematopoietic stem cells
(Lina Thorén). Fakultetsopponent: Jan-
Ingvar Jönsson.

9 april, medicinsk radiofysik, Linkö-
pings universitet, kl 09.00, Elsa Bränd-
strömsalen, Universitetssjukhuset i
Linköping: Calculation of scatter in
cone beam CT. Steps towards a virtual
tomograph (Alexandr Malusek). Fakul-
tetsopponent: Michael Ljungberg.

10 april, molekylär cellbiologi, Uppsala
universitet, kl 09.15, sal B42, BMC, Hu-
sargatan 3: Cell signaling by Rho and
Miro GTPases: Studies of Rho GTPases
in cytoskeletal reorganizations and of
Miro GTPases in mitochondrial dynam-
ics (Åsa Fransson). Fakultetsopponent:
Harry Mellor, England.

10 april, invärtesmedicin, Linköpings
universitet, kl 09.00, Berzeliussalen, in-
gång 65, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Transcriptional activity of PPARγ
in primary adipocytes (Lilian Sauma).
Fakultetsopponent: Jan Eriksson.

10 april, experimentell onkologi, Lunds
universitet, kl 09.00, föreläsningssalen,
Barngatan 2A, Universitetssjukhuset i
Lund: High-dose radioimmunotherapy
and extracorporeal depletion in a syn-
geneic rat tumor model (Linda Mår-
tensson). Fakultetsopponent: Marion
de Jong, Nederländerna.

11 april, pediatrik, Umeå universitet, kl
09.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan:
Recurrent pain and health related qual-
ity of life in young schoolchildren (Sol-
veig Petersen). Fakultetsopponent: Sven
Bremberg.

11 april, molekylär medicin, Uppsala
universitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds

väg 20: VEGFR-2 in endothelial differ-
entiation and vascular oganization (Dan
Edholm). Fakultetsopponent: Victoria
Bautch, USA.

11 april, klinisk immunologi, Uppsala
universitet, kl 09.15, Rudbecksalen,
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Cellular immune respon-
ses to cytomegalovirus (Anna Karin 
Lidehäll). Fakultetsopponent: Ineke ten
Berge, Nederländerna.

11 april, medicinsk biokemi, Karolinska
institutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Regulation of human thioredoxin
and glutaredoxin systems by oxidation
and S-nitrosylation (Seyed Isaac Hashe-
my). Fakultetsopponent: Dean P Jones,
USA.

11 april, fysiologi, Linköpings univer-
sitet, kl 13.00, Elsa Brändströmsalen,
Universitetssjukhuset i Linköping: As-
pects on wall properties of the brachial
artery in man with special reference to
SLE and insulin-dependent diabetes
mellitus (Niclas Bjarnegård). Fakultets-
opponent: Reinhard Volkmann.

11 april, allmänmedicin, Linköpings uni-
versitet, kl 09.00, aulan, Hälsans hus,
Universitetssjukhuset i Linköping:
Chest pain and ischemic heart disease:
diagnosis and management in primary
health care (Staffan Nilsson). Fakul-
tetsopponent: Ulf Lindblad.

■ kalendarium
Riksföreningen mot porfyrisjukdomar,
årsmöte lördagen den 5 april, kl 14.00,
Södersjukhuset, Stockholm
Program
Pauline Harper: Rapport från Porfyri-
centrum
Staffan Wahlin: EPP
Ylva Floderus: Orientering om muta-
tionsläget i stort
Frågepanel: Några av RMPs medicinska
rådgivare besvarar frågor om porfyri
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta RMP, tel 08-711 56 09, 
e-post: porfyri@swipnet.se

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 8 april, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Idrottsmedicin – ett mångfacetterat
forskningsfält
Moderator: Bengt Saltin
Medverkande: Håkan Alfredson och
Mattias Lorentzon
För information, se ‹www.sls.se›

Göteborgs Läkaresällskap, möte onsda-
gen den 9 april, kl 18.30, hörsal Arvid
Carlsson, Medicinaregatan 3
Berndt Ehinger: Blixtar på oftalmologins
historiska himmel
Samkväm

Konst & läkekonst, föredrag onsdagen
den 16 april, Svenska Läkaresällskapet,
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
19.00 Theodor Billroth och Johannes
Brahms – en unik vänskap mellan två gi-
ganter
Medverkande: Eddie Persson med pia-
nist och operasångare
För ytterligare information, kontakta
Eva Kenne, e-post: eva.kenne@sls.se
Efter programmet serveras supé i Säll-
skapets restaurang. Anmälan till supén
görs per e-post: lakares.rest@telia.com
eller tel 08-440 88 73

Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland, föreläsning måndagen den 21
april, kl 19.00, Läkarsällskapets interna-
tionella hus, Klostergatan 45C, Linkö-
ping
Peter Nilsson, Göran Bergkvist: Läkare
och tandläkare i Riksföreningen Sveri-
ge–Tyskland 1937–1945. Vilka och var-
för?
Entréavgiften är 40 kr för icke medlem.
Gratis entré för studenter vid Linkö-
pings universitet mot uppvisande av gil-
tig studentlegitimation

Att kommunicera nya forskningsrön – 
en svår konst, minisymposium torsda-
gen den 24 april, Forskningsbyn Ideon,
Lund, i arrangemang av Swedish Nutri-
tion Foundation
Program
13.00–13.15 Bengt Holgersson, Susanne
Bryngelsson: Inledning
13.20–13.45 Björn Ramel: Forsknings-
kommunikation – en del av underhåll-
ningsbranschen?
13.50–14.10 Ingvar Bosaeus, Kerstin
Skog: Att informera och möta media –
forskarperspektiv
14.15–14.30 Elisabeth Rothenberg: Att
informera och möta media – dietistper-
spektiv
14.50–15.20 Information till informatö-
rer – behövs det?
15.25–15.50 Ulf Görman: Att informera
eller inte – etiska aspekter
15.55 Diskussion
16.20–16.30 Nils-Georg Asp, Susanne
Bryngelsson: Avslutning
För information och anmälan, kontakta
Agneta Hartlén, tel 046-286 22 82,
e-post: agneta.hartlen@snf.ideon.se el-
ler se ‹www.snf.ideon.se›
Sista anmälningsdag är den 7 april
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Kvinnliga läkares förening (KLF), vår-
symposium och årsmöte fredagen den
25 april, Qulturum, Länssjukhuset Ry-
hov, Jönköping, i samarrangemang med
Kvinnliga läkare i Vätterbygd (KLIV)
Tema: Kvinnors kraftkällor
Program
09.00 Samling
09.45 Ingela Heimann, Lotta Larsdotter:
Välkommen 
10.00 Lotti Helström: Erfarenheter från
Sveriges första våldtäktsmottagning
11.30 Anna Mårtensson: Våld i hemmet
12.30 Lunch
13.30 Åsa Nilsonne: Mindfulness – med-
veten närvaro
15.30–15.45 Avslutning
16.00–17.00 Årsmöte KLF
Deltagaravgiften (350 kr för medlem,
450 kr för icke medlem) betalas in se-
nast den 18 april på plusgiro 484 70 31-4.
Ange namn och »Vårsymposium«
För ytterligare information, kontakta
Eva Maret, e-post: eva.maret@lj.se, tel
036-32 34 53, eller Lotta Larsdotter,
e-post: lotta.larsdotter@lj.se, tel 036-
32 39 87

Colorectal surgery at Karolinska institu-
tet 2008, symposium and workshop,
May 14–16, Karolinska University Hos-
pital Solna, arranged by the Depart-
ments of surgery at Karolinska Univer-
sity Hospital, Danderyd Hospital and
Ersta Hospital
The symposium and live surgery session
offers a comprehensive and interesting
program with several distinguished
international and Swedish lecturers
Different sessions, including the main
issues in colorectal surgery, will be cov-
ered by interactive, clinically oriented
lectures with ample time reserved for
discussions
For more information, program and re-
gistration, see ‹www.svenskkirurgi.se/
kolorektalkalendarium.html› or contact
Christina Edberg, tel 08-517 727 52,
e-mail: christina.edberg@karolinska.se

Svensk förening för diabetologi, vårmö-
te 15–16 maj, Härnösand
Tema: Prevention, screening och tidig
intervention vid typ 2-diabetes
Program
TORSDAG 15 maj
09.00 Registrering
10.15 Välkomsthälsning
10.30 Kjell Asplund: Att förebygga dia-
betes – vilka verktyg har vi?
11.15–12.00 Jaana Lindström: Erfaren-
heter från Diabetes Prevention Study
13.00 Hans Lingfors: Hälsopreventivt
arbete på vårdcentral – hur göra i prak-
tiken?

13.40 Gunilla Lindeberg: Evidensbase-
rad kostbehandling – och klinisk erfa-
renhet
14.10–14.40  Patrik Wennberg: Fysisk ak-
tivitet på recept (FaR) vid diabetes
15.10 Fredrik Nyström: Alla diabetiker
bör erbjudas 24-timmarsmätningar!
15.50 Hans Olov Tollgren: Erfarenheter
av 24-timmarsmätningar på glesbygds-
vårdcentral
16.10 Soffia Gudbjörnsdottir: Hur kan
jag få ut data på min vårdcentral från
NDR? 
16.55 Anders Kempe: Information om
kvällsaktiviteter
17.00–18.00 Årsmöte
19.00 Middag

FREDAG 16 maj
08.15 Stig Attvall, Jan Håkansson: Tidig
intensiv farmakologisk behandling av
förhöjt blodsocker – för och emot
09.00 Margareta Norberg: OGTT be-
hövs inte! 
Åke Tenerz: OGTT behövs!
09.40–10.00 Märta Sjölander, Anders
Kempe: Blodsockerscreening mellan
korv och bokhyllan Billy 
10.30 Bernt Lindahl: Varför gör inte dia-
betespatienterna som vi säger?
Eva Fhärm: Varför gör inte doktorerna
som vi säger?  Presentation av fokus-
gruppsstudie 
11.30 Björn Eliasson: Vad tar vi med oss?
Sammanfattning och avslutande diskus-
sion
12.00 Lunch. Utställning
För ytterligare information se
‹www.diabetolognytt.se/detta_nummer/
artikel12.html› eller ring 031-708 60 00
Anmälan görs via ‹www.congrex.se/sfd›

Sjukskrivningsprocess på bättrings-
vägen? Nationellt försäkringsmedi-
cinskt Forum bjuder in till konferens
måndagen den 19 maj, kl 09.30–16.00,
Folkets Hus, Stockholm
Ur programmet:
• Fungerar beslutsstödet i praktiken?
• Hur påverkar rehabkedjan återgång i

arbete?
• Kan vi leva upp till rehabiliteringsga-

rantin?
• Företagshälsovårdssatsning – vem

antar utmaningen?
Anmälan görs senast den 18 april via
‹www.skl.se/sjukskrivningar›

Orienteringskurs i toxikologi, 20–21
maj, Stockholm, arrangerad av Läkeme-
delsakademin
Målgrupp: Forskare, chefer, verksam-
hetsansvariga inom industri, organisa-
tioner och myndigheter som behöver få
en uppdaterad bred översikt inom toxi-

kologins viktigaste delar. Personer med
viss toxikologisk erfarenhet, t ex kemis-
ter och regulatorisk personal som be-
höver utveckla kunnande inom toxiko-
logi och hälsorisk/säkerhetsbedömning
För ytterligare information, se
‹www.lakemedelsakademin.se›

Nordic Association for Psychiatric Epi-
demiology (NAPE), annual meeting May
29–30, Lund
Program
THURSDAY, May 29
13.15 Christina Hultman: Opening
13.30 Per Nettelbladt: NAPE 2008 lec-
ture: The Lundby study – 50 years of
psychiatry
14.00–14.30  Cecilia Mattisson: The
long-term course of depressive disor-
ders in the Lundby study
15.30–16.00 Mats Bogren: Premorbid
personality assessments as predictors of
psychosis in the Lundby cohort: a 50
year prospective community study
16.30 Louise Brådvik: Long-term sui-
cide risk in depression in the Lundby
cohort 1947–1997 – severity and gender
17.00 Povl Munk Jørgensen: Psychiatric
research – current and future from an
editor’s perspective
17.30–18.00 NAPE general assembly
19.30 Dinner

FRIDAY, May 30
09.00 Hans Mørch-Jensen: How to use
registers in psychiatric research?
09.30–10.00 Ajmal Hussain: Who does
and who does not respond to a post-
disaster questionnaire?
10.30 Susanne Rosendal: Epidemiologi-
cal challenges in the Danish tsunami-
project
11.00 Kerstin Bergh Johannesson: Im-
pact of exposure and traumatic loss in
Swedish tsunami victims
11.30 Lars Wahlström: The tsunami and
Stockholm: Psychological outcome and
support in relation to exposure
12.00 Conclusion
For further information and registra-
tion, contact e-mail:
Per.Nettelbladt@med.lu.se
Deadline for registration is April 15.
There is no registration fee

Postgraduatekurs i kardiologi: Medföd-
da hjärtfel hos vuxna (GUCH), 22–25
september, Universitetssjukhuset i
Lund
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Monica Magnusson, avd
för kardiologi, Universitetssjukhuset,
221 85 Lund, tel 046-17 35 18, fax 046-
15 78 57, e-post:
Monica.Magnusson@med.lu.se


