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■ nytt om namn

Anna Jansson, specialistläkare på
akutkliniken vid Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna, har fått pris för gott
handledarskap inom AT-/ST-utbild-
ningen. Hon har varit studierektor för
AT-utbildningen under flera år och »in-
spirerar till kritiskt tänkande, ger god
tid för handledning och ställer krav«.

Per Kulling tjänstgör till och med den
31 december 2009 som nationell expert
vid Health Threats Unit, Health and
Consumer Protection Directorate Ge-
neral, Europakommissionen i Luxem-
burg.
Thoas Fioretos har befordrats till pro-
fessor i klinisk genetik vid Lunds uni-
versitet. Anställningen är placerad vid
institutionen för laboratoriemedicin
och förenad med en befattning som
överläkare vid Universitetssjukhuset i
Lund.
Michalis Rovanias är sedan den 1 mars
anställd som ST-läkare vid Blekinge-
sjukhuset med placering på basenhet
medicin.

Peter Asmussen, Glumslöv, 65 år, död
10 mars
Lars Avellan, Göteborg, 84 år, död 3
mars
Sixten Franzén, Söderköping, 88 år,
död 15 mars
Maj Malm, Stockholm, 62 år, död 14 
februari
Rolf Olsson, Askim, 71 år, död 27 febru-
ari
Wilhelm Ryba, Västra Frölunda, 86 år,
död 3 mars

■ disputationer
11 april, transplantationskirurgi, Karo-
linska institutet, kl 10.00, hörsalen, plan
4, Novum, Karolinska Universitetssjuk-
huset Huddinge: AB0-incompatible kid-
ney transplantation using antigen-spe-
cific immunoadsorption and rituximab
(Helena Genberg). Fakultetsopponent:
Robert Montgomery, USA.

11 april, internationell hälsa, Karolinska
institutet, kl 10.00, Rockefellersalen:
Sexual and reproductive health services
for young people in Kenya and Zambia.
Providers’ attitudes and young people’s
needs and experiences (Linnéa Ware-
nius). Fakultetsopponent: Johanne
Sundby, Norge.

11 april, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
CMM, L8:00, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Structural and func-
tional studies of Malassezia sympodia-
lis-derived allergens (Monica Vilhelms-
son). Fakultetsopponent: E Yvonne 
Jones, England.

11 april, klinisk fysiologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, hörsal Gösta Sandell,
Medicinaregatan 11: Identification and
imaging of lipids in tissues using TOF-
SIMS (Ylva Magnusson). Fakultetsop-
ponent: Kim Ekroos, Finland.

11 april, medicinsk biofysik, Göteborgs
universitet, kl 09.00,  hörsal Arvid Carls-
son, Academicum, Medicinaregatan 3:
Glial hemichannels: A new route for
chemical communication in brain (Ma-
lin Stridh). Fakultetsopponent: Joachim
W Deitmer, Tyskland.

11 april, klinisk medicin, ssk obstetrik
och gynekologi, Lunds universitet, kl
09.00, kvinnokliniken, Universitetssjuk-
huset MAS, Malmö: Role of cerebral
blood flow in fetal surveillance (Riffat
Cheema). Fakultetsopponent: Philippe
Arbeille, Frankrike.

17 april, klinisk kemi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, aulan, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset: Regulation and ex-
pression of Epstein-Barr virus nuclear
antigen 1 in transplant patients and cell
culture (Malin Berggren). Fakultetsop-
ponent: Ingemar Ernberg.

17 april, cell- och molekylärbiologi,
Lunds universitet, kl 09.15, Segerfalk-
salen, BMC, Sölvegatan 17: Omics tech-
niques applied to diabetes research – 
focus on HSL-null mice and clonal beta-

cells (Céline Fernandez). Fakultetsop-
ponent: Mats Gåfvels.

18 april, medicinsk teknik, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal B, 9 tr, Tandläkar-
högskolan: Biomechanical methods for
classification of neck movement pat-
terns (Helena Grip). Fakultetsoppo-
nent: Gertjan Ettema, Norge.

18 april, fysiologi, Uppsala universitet,
kl 13.00, sal B21, BMC, Husargatan 3:
Development of salt-sensitive hyper-
tension in hydronephrosis (Mattias
Carlström). Fakultetsopponent: Göran
Bergström.

18 april, medicin, Uppsala universitet,
kl 09.15, Enghoffsalen, ingång 50, Aka-
demiska sjukhuset: Presenting com-
plaint and mortality in non-surgical
emergency medicine patients (Urban
Säfwenberg). Fakultetsopponent: 
Maaret Castrén.

18 april, onkologi, experimentell onko-
logi, Karolinska institutet, kl 09.30,
Radiumhemmets föreläsningssal, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna: Two
novel combination therapies of glioblas-
toma multiforme from a Cx43 perspec-
tive. Studies of in vitro models (Thomas
Asklund). Fakultetsopponent: Anja
Smits.

18 april, patologi, cytologi, experimen-
tell patologi, Karolinska institutet, kl
09.30, aulan, Danderyds sjukhus:
Markers of differentiation and progno-
sis in prostate cancer – a morphological
and immunohistochemical study (Axel
Glaessgen). Fakultetsopponent: Ivo
Leuschner, Tyskland.

18 april, obstetrisk och gynekologisk
vetenskap, Karolinska institutet, kl
09.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens
barnsjukhus: Menstrual status and
long-term cardiovascular effects of in-
tense exercise in top elite athlete
women (Magnus Hagmar). Fakultetsop-
ponent: Karin Henriksson-Larsén.

18 april, epidemiologi, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, Leksellsalen, Eugenia-
hemmet, T3, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Very preterm birth –
etiological aspects and short and long
term outcomes (Stefan Johansson). Fa-
kultetsopponent: Sture Andersson, Fin-
land.

18 april, folkhälsovetenskap/epidemio-
logi, Karolinska institutet, kl 09.00, au-
lan, plan 2, Norrbacka, Karolinska uni-
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versitetssjukhuset Solna: Socioeco-
nomic consequences of obesity: popula-
tion-based longitudinal studies of 
Swedish men (Nina Karnehed). Fakul-
tetsopponent: Sirpa Sarlio-Lähteenkor-
va, Finland.

18 april, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka in stitutet, kl 13.00, aulan, S:t Eriks
ögonsjukhus: Cataract induced by UVR-
B 300nm. Characterization and genetic
modulation of lens sensitivity to oxida-
tive stress (Linda Maren Meyer). Fakul-
tetsopponent: Michael Wormstone,
England.

18 april, klinisk mikrobiologi, Linkö-
pings universitet, kl 13.00, Berzeliussa-
len, ingång 65, Universitetssjukhuset i
Linköping: Lactobacillus iners and the
normal vaginal flora (Tell Jakobsson).
Fakultetsopponent: Ingegerd Adler-
berth.

18 april, kardiologi, Linköpings univer-
sitet, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65,
Universitetssjukhuset i Linköping:
Signs of inflammation in different types
of heart valve disease. The VOCIN study
(Lars Wallby). Fakultetsopponent: Mår-
ten Rosenqvist.

18 april, obstetrik och gynekologi, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, aulan, kvin-
nokliniken, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Östra: Treatment modalities
for pelvic girdle pain in pregnant
women (Helen Elden). Fakultetsoppo-
nent: Jan Brynhildsen.

18 april, anestesiologi och intensivvård,
Lunds universitet, kl 09.15, Segerfalksa-
len, Wallenberg Neurocentrum: Aspects
of fluid therapy: An experimental study
of the effects of systemic inflammation,
microvascular permeability, blood pres-
sure and plasma volume (Maris Dub-
niks). Fakultetsopponent: Christer
Svensén.

18 april, pediatrik, Lunds universitet, kl
09.00, medicinska klinikens aula, ingång
35, Universitetssjukhuset MAS, Malmö:
Type 1 diabetes in children – risk factors
and prediction (Helena Elding Larsson).
Fakultetsopponent: Ragnar Bjarnason,
Island.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 15 april, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Snuset – »innedrog« eller rökningens
bekämpare?
Medverkande: Gunilla Bolinder (mode-
rator), Anders Ahlbom och Rosaria Ga-
lanti
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Jämtlands läns läkarklubb, utbildnings-
kväll torsdagen den 17 april, kl 17.30,
Campus föreläsningssal F 229, Öster-
sund
Niels Lynöe: Är avslutande av livsuppe-
hållande behandling en förtäckt form
för dödshjälp?
Efter föreläsningen inbjudes till sopp-
buffé (100 kr) och fortsatt diskussion
om kvällens ämne
Anmälan om deltagande görs snarast
per e-post: eva.pia.darsbo.jll.se

Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1343:e ordinarie sammanträde tors-
dagen den 24 april, kl 18.30, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Karl Franklin: Obstruktivt sömnapné-
syndrom– SBU-rapporten
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 9 maj, kl
09.00–15.30, Folkets hus, Olof Palmes
plats, Göteborg
Vår tids depression – att inte kunna
sörja
För ytterligare information, se
‹www.spaf.a.se› eller ta kontakt per tel
08-10 80 95

Medicin. Barns synutveckling I, kurs
med start hösten 2008 (15 högskolepo-
äng) i arrangemang av institutionen
hälsoakademin, Örebro universitet, i
samarbete med Specialpedagogiska in-
stitutet, Resurscenter syn, Örebro
Kursen är uppdelad på tre samman-
komster om vardera en vecka (vecka 38,
vecka 48 och vecka 3 2009). Undervis-
ningen kommer i huvudsak att äga rum
på Resurscenter syn och Örebro univer-
sitet
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.oru.se› (välj därefter Ut-
bildning, Kurser & program, Kurser ef-
ter ämnesområde, Medicin, Barns syn-
utveckling). Frågor om kursen besvaras

av Göran Cedermark (kursansvarig),
e-post: goran.cedermark@sit.se, Anders
Sjöström (kursledare), tel 019-676 21 70,
e-post: anders.sjostrom@oft.gu.se
eller Reidun Stenberg (kursexamina-
tor), e-post:
reidun.stenberg@ikm.oru.se
Sista anmälningsdag är den 15 april

Psykoterapi på 2000-talet: Vetenskapen
bakom psykoterapins konst, konferens
och workshop 12–13 september, Stock-
holm, arrangerad av Kris- och trauma-
centrum i samarbete med psykologiska
institutionen, Stockholms universitet
Inbjuden föreläsare: Allan Schore
Ur programmet: 
• Kommunikation inom höger hjärn-

halva inom utvecklingspsykologi och
psykoterapi

• Anknytningstrauma, patologisk dis-
sociation och projektiv identifikation

• Nya insikter om borderline/person-
lighetsstörning

• Grunderna för empatins och intuitio-
nens neurobiologi

• Interaktiv reglering och terapeutisk
förändring

• Hjärnförändringar under och efter
psykoterapi

Utbildningen är granskad och godkänd
av IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr: 20080069)
För ytterligare information och anmäla-
na, kontakta Catharina Lian, tel 08-
655 79 31, e-post:
catharina@krisochtraumacentrum.se
Sista anmälningsdag är den 28 augusti

Progress in dermatology, international
symposium, October 3, Uppsala, ar-
ranged by Acta Dermato-Venereologica
in co-operation with Akademiska Hos-
pital, Uppsala
Preliminary program
09.00 Registration
09.30 Introduction
09.40–10.10 Tilo Biederman: The impact
of innate immunity in atopic dermatitis
10.20–10.50 Gil Yosipovitch: Itch more
than scratching the surface
11.30–12.00 Irene Leigh: Skin cancer and
HPV
12.10 Lunch
13.20–13.50 Jouni Uitto: Progress in 
heritable skin diseases: Molecular diag-
nostics and gene therapy
14.00–14.30 Jonathan Rees: Dermato-
logy’s 21st century problem. How to at-
tach semantics to images
14.40–14.50 Conclusions
For further information, contact Agneta
Andersson, e-mail:
agneta@medicaljournals.se

■ 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
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.


