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■ nytt om namn

Studierådet för läkarprogrammet vid
Umeå universitet delar varje termin ut
»Terminens ros« till den lärare som be-
tytt särskilt mycket för kursdeltagarna.

Priset för höstterminen 2007 går till
ST-läkaren Johanna Eriksson-Strand
vid rättsmedicinska avdelningen i Umeå
med följande motivering: »För att hon
på ett rakt men personligt sätt levererar
relevanta fakta utan överflödiga krusi-
duller.«

Vid Linköpings universitet har som do-
center antagits Anneli Peolsson i sjuk-
gymnastik och Stergios Kechagias i
medicinsk gastroenterologi och hepato-
logi.

Stefan Nilsson har förordnats som
överläkare och verksamhetschef
vid basenhet medicin, Blekingesjukhu-
set.
Fredrik Nyström är sedan den 1 janua-
ri professor i internmedicin, särskilt 
endokrinologi, vid Linköpings univer-
sitet. 

Claes-Johan Linde, Stocksund, 64 år,
död 23 mars
Stefan Lundqvist, Umeå, 53 år, död 27
mars
Lars Norberg, Ljungskile, 68 år, död 14
januari

■ disputationer
18 april, neurodegeneration, Karolinska
institutet, kl 09.30, hörsal 9Q Månen,
Alfred Nobels allé 8, Huddinge: The N-
methyl-D-aspartate receptor subunit
NR3A: cloning, expression and inter-
acting proteins (Maria Eriksson). Fakul-
tetsopponent: Stefano Vicini, USA.

18 april, fysiologi, Karolinska institu-
tet, kl 09.00, farmakologens föreläs-
ningssal, Nanna Svartz väg 2: Skeletal
muscle HIF-1 and exercise (Helena
Rundqvist). Fakultetsopponent: Bengt
Saltin.

18 april, neurobiologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3: Im-
munofluorescence investigations on
neuroendocrine secretory protein 55
(NESP55) in nervous tissues (Yongling
Li). Fakultetsopponent: Marianne
Schultzberg.

23 april, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.30, föreläsnings-
salen B64, Karolinska Universitetssjuk-
huset Huddinge: Regulation of human
ovarian folliculogenesis in vitro (Inger
Britt Carlsson). Fakultetsopponent:
Geraldine Hartshorne, England.

23 april, cellbiologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, hörsal Inge Schiöler, Me-
dicinaregatan 11: Directing stem cells
and progenitors towards neuronal dif-
ferentiation – implications for experi-
mental therapies of Parkinson’s disease
(Anke Brederlau). Fakultetsopponent:
Zaal Kokaia.

24 april, medicinsk kemi, Umeå univer-
sitet, kl 10.00, föreläsningssal KB3A9,
KBC: Plasmin: A potent pro-inflamma-
tory factor (Yongzhi Guo). Fakultetsop-
ponent: Dick Heinegård.

24 april, pediatrik, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, föreläsningssal I, Drott-
ning Silvias barn- och ungdomssjukhus:
Studies of cerebral blood flow and cere-
brospinal fluid in childhood acute lym-
phoblastic leukemia (Gustaf Öster-
lundh). Fakultetsopponent: Kjeld
Schmiegelow, Danmark.

25 april, geriatrik, Umeå universitet, kl
09.00, aulan, Vårdvetarhuset: Psycho-
tropic and analgesic drug use among old
people with special focus on people 
living in institutional geriatric care
(Hugo Lövheim). Fakultetsopponent:
Lars-Olof Wahlund.

25 april, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
CMM, L8, Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna: Organization of signaling
networks during receptor-mediated
membrane protein trafficking (Zongpei
Chen). Fakultetsopponent: Samuel
Svensson.

25 april, farmakologi, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, farmakologens föreläs-
ningssal, Nanna Svartz väg 2: Ion chan-
nels in drug discovery – focus on bio-
logical assays (Kim Dekermendjian).
Fakultetsopponent: Bjarke Ebert, Dan-
mark.

25 april, immunbiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, föreläsningssalen,
E525, Theorells väg 1: Immunological
consequences of Epstein-Barr virus re-
plication (Andre Ortlieb Guerreiro
Cacais). Fakultetsopponent: Emmanuel
Wiertz, Nederländerna.

25 april, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
ÖNH-kliniken, A3:02, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna: Tonsillar can-
cer: incidence, prevalence of HPV and
survival (Lalle Hammarstedt). Fakul-
tetsopponent: Björn Zackrisson.

25 april, obstetrisk och gynekologisk
vetenskap, Karolinska institutet, kl
09.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Testosterone and the
postmenopausal breast – aspects on cell
proliferation and mammographic den-
sity (Marie Hofling). Fakultetsoppo-
nent: Lars-Åke Mattsson.

25 april, psykiatri, Karolinska institutet,
kl 09.00, hörsalen, Novum, plan 4, 
Blickagången 6, Huddinge: Post-trau-
matic stress disorder: Neurobiology and
effects of eye movement desensitization
and reprocessing (Göran Högberg). Fa-
kultetsopponent: Ulrik Malt, Norge.

25 april, experimentell onkologi, Karo-
linska institutet, kl 10.00, Radiumhem-
mets föreläsningssal, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna: Biotransfor-
mation of the antineoplastic drug oxali-
platin: importance for effects and side
effects (Elin Jerremalm). Fakultetsop-
ponent: Curt Peterson.

25 april, klinisk immunologi, allergi och
transfusionsmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, thoraxklinikernas aula,
plan U1, N2, ingång B, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna: Novel allergen

»Terminens ros« utdelad
för god handledning i Umeå 

Nya docenter i Linköping

Avlidna

På nya jobb



läkartidningen nr 16 2008 volym 1051246

meddelanden

preparations for use in allergen-specific
immunotherapy (Theresa Neimert An-
dersson). Fakultetsopponent: Fatima
Ferreira, Österrike.

25 april, fysiologi, Karolinska institutet,
kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomteboda-
vägen 6: Neutrophil granule proteins:
modulators of the immune response
(Oliver Söhnlein). Fakultetsopponent:
Joost J Oppenheim, USA.

25 april, medicin, ssk obesitas och andra
ätstörningar, Karolinska institutet, kl
09.00, föreläsningssalen M63, Karolins-
ka Universitetssjukhuset Huddinge:
Eating habits among adolescents and
their mothers – Stockholm Weight 
Development Study (SWEDES) (Karin
Vågstrand). Fakultetsopponent: Lene
Frost Andersen, Norge.

25 april, neurokemi, Göteborgs univer-
sitet, kl 13.00, psykiatriska klinikens
aula, Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set/Mölndal: Proteomic strategies for
analysis of cerebrospinal fluid in neuro-
degenerative disorders (Sara Hansson).
Fakultetsopponent: Jonas Bergquist.

25 april, biomedicin, ssk cell- och mole-
kylärbiologi, Lunds universitet, kl 09.15,
BMC, Sölvegatan 19: Inflammation, ki-
nins, and kinin receptors (Sara H Bengt-
son). Fakultetsopponent: Alexander
Faussner, Tyskland.

25 april, pediatrik, Lunds universitet, kl
13.00, Rune Grubb-salen, BMC, Sölvega-
tan 19: Inflammation and the insulin-
like growth factor system at very pre-
term birth. Implications for early mor-
bidity and development (Ingrid Hansen
Pupp). Fakultetsopponent: Gorm Grei-
sen, Danmark.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst med Lennanderföreläsning
den 22 april, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm
Henrik Hagberg: Perinatala hjärnskade-
mekanismer hos prematurfödda barn
För information, se ‹www.sls.se›

Göran Berglund-symposium, tisdagen
den 22 april, Jubileumsaulan, MFC, in-
gång 59, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö
Tema: Kardiovaskulär epidemiologi och
prevention 
Program
13.00 Ulf de Faire: Epidemiologi och

biobanker – vad kan det ge den kliniska
forskaren?
13.30 Anders Vedin: Utveckling av nya
läkemedel – vad bär framtiden i sitt
sköte?
14.00–14.30 John Wikstrand: Vaskulär
imaging – hur kan det användas för att
förstå sjukdomsförlopp och utvärdera
behandling?
14.50 Lars Rydén: European Heart He-
alth – hur kan man påverka beslutsfat-
tare och politiker
15.00 Vetenskapligt axplock från Malmö
Förebyggande Medicin och Kost Can-
cer-studierna
Bo Hedblad: Epidemiologiska studier
Elisabet Wirfält: Nutritions epidemio-
logi – erfarenheter från Malmö Kost
Cancer
Margret Leosdottir: Kost och hjärt–
kärlsjukdom
Peter Nilsson: Stress, sociala faktorer
och hjärt–kärlsjukdom
Margaretha Persson: LpPLA2 och
hjärt–kärlsjukdom
Olle Melander: Genetik och hjärt–kärl-
sjukdom
Jan Nilsson: Immunologiska biomarkö-
rer och nya terapiformer 
17.00 Göran Berglund: Den kliniske pro-
fessorns roll i dagens sjukvård och
forskning
17.20 Avslutning
För ytterligare information,  kontakta 
e-post:  Gertrud.Jensen@med.lu.se

Göteborgs Läkaresällskap, möte onsda-
gen den 23 april, kl 18.30, hörsal Arvid
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Arne Roos, Mats Högfeldt, Thomas
Skoglund: Intrakraniell bypass-kirurgi
– neurovaskulär teknik som ger nya be-
handlingsmöjligheter
Samkväm
Föranmälan till middagen görs per
e-post: info@goteborgslakaresallskap.se

Strama-dag, onsdagen den 21 maj, kl
09.30–16.00, Arlandia Hotel, Stock-
holm–Arlanda
Mötet vänder sig i första hand till med-
lemmar i lokala Strama-grupper, läke-
medelskommittéer och informationslä-
kare men även andra intresserade inom
sjukvården är välkomna
Preliminärt program:
• Strama om fem år
• Ökande antibiotikaresistens och för-

brukning  – vad gör Strama?
• Har mastoiditerna i Sverige ökat se-

dan otitkonsensus år 2000? Resultat
från en 15-årig retrospektiv genom-
gång

• Kampanj om rekommendationer vid
nedre UVI hos kvinnor

• Exempel och erfarenheter från lokalt
Strama-arbete

• Nya rekommendationer vid nedre
luftvägsinfektion

• Länsgemensam prioriteringspolicy
för övre luftvägsinfektioner i Väster-
botten

• MRSA i samhället
• Stramas åtgärdsprogram mot ESBL –

uppföljning av implementering
• European Antibiotic Awareness Day

18 november 2008
• Antibiotikabehandling och effekter på

individnivå
• Uppfattningar om antibiotikaanvänd-

ning och resistensutveckling bland lä-
kare och allmänhet

Anmälan görs senast den 30 april via
e-post: helen.algelid@smi.ki.se
Ytterligare upplysningar lämnas av He-
len Algelid, tel 08-457 24 17 eller Kristi-
na Lundh, tel 08-457 23 67

Preeclampsia, Berzelius symposium 73,
June 2–3, Uppsala, arranged by the 
Swedish Society of Medicine
Organizing committee: Ove Axelsson,
Matts Olovsson, Charlotta Grunewald
and Helena Åkerud
For further information and registra-
tion, see ‹www.sls.se›

7:e nationella kongressen i psykosoma-
tisk medicin, 1–2 september, Strand Ho-
tell, Borgholm, i arrangemang av Svensk
förening för psykosomatisk medicin
Tema: Hur kan psykosomatisk kompe-
tens bidra till människors hälsa?
För inbjudan, fullständigt kongresspro-
gram och anmälan, se 
‹www.psykosomatik.org›
Sista anmälningsdag är den 31 maj

Nationell kvalitetsdag för primärvården,
onsdagen den 8 oktober, Stockholms-
mässan, Älvsjö, i arrangemang av Kvali-
tetsrådet i Svensk förening för allmän-
medicin
Målgrupp: Allmänläkare och övriga yr-
kesgrupper med intresse av kvalitetsut-
veckling i primärvård
Mål: Lära och inspireras av varandras
strävan att utveckla primärvården
Tema: Gör vårdval och prestations-
ersättningar: Att vi springer fortare?
Gör ett bättre/sämre arbete? Jobbar
mer med rätt/fel saker?
Abstract skickas senast den 30 april till
e-post: kjell.lindstrom@lj.se
För ytterligare information se
‹www.sfam.se/kvalitet›

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se


