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■ nytt om namn

Anders Jeppsson har utsetts till pro-
fessor i toraxkirurgi vid Sahlgrenska

akademin, Göteborgs
universitet.

Han disputerade
1998 på en avhandling
om njurfunktion vid
hjärtkirurgi och blev
2002 docent i torax-
kirurgi. Sedan 2002
har han innehaft en
överläkartjänst vid

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gö-
teborg.

Jeppssons forskning innefattar
främst inflammatoriska effekter av
hjärtkirurgi och extrakorporeal cirkula-
tion samt påverkan av hjärtkirurgi på
koagulation och blödning.

Medicinska fakultetsstyrelsen vid
Lunds universitet har som docenter an-
tagit Kristina Källén i neurologi och
Gesine Paul i neurovetenskap.

Anders Boivie, Jönköping, 59 år, död 5
april
Tony Foucard, Vänge, 71 år, död 5 april
Paul Johansson, Staffanstorp, 68 år,
död 5 april
Ove Mattsson, Danderyd, 88 år, död 22
mars

■ disputationer
25 april, lungmedicin/allergologi, Göte-
borgs universitet, kl 13.00, föreläsnings-
sal Herman Krefting I, Bruna Stråket
11B, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Exosomal shuttle RNA (Karin Ek-
ström). Fakultetsopponent: Gerhart H
Wagner.

25 april, kirurgi, Göteborgs universitet,
kl 09.00, Bakfickan, Servicehuset, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset/Östra:
Experimental models of the human pe-
ritoneal environment: effects of TFG-β
and hyaluronan (Peter Falk). Fakultets-
opponent: Bertil Casslén.

28 april, reumatologi, Karolinska insti-
tutet, kl 13.00, föreläsningssalen,
CMM, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Pathogenic mechanisms in
idiopathic inflammatory myopathies

(Cecilia Grundtman). Fakultetsoppo-
nent: Andrew Paul Cope, England.

2 maj, fysiologi, Uppsala universitet, kl
13.15, sal B22, BMC, Husargatan 3: Cal-
cium and phospholipases in orexin re-
ceptor signaling (Lisa Johansson). Fa-
kultetsopponent: Christopher S Leo-
nard, USA.

2 maj, neurokirurgi, Uppsala universitet,
kl 09.15, Rudbecksalen, Rudbecklabora-
toriet, Dag Hammarskjölds väg 20: Glu-
tamate turnover and energy metabolism
in brain injury: clinical and experimen-
tal studies (Carolina Samuelsson). Fa-
kultetsopponent: Carl-Henrik Nord-
ström.

9 maj, medicinsk vetenskap, Karolinska
institutet, kl 10.00, hörsalen, plan 4, No-
vum, Huddinge: Role of estrogen recep-
tor beta in epithelia lacking estrogen
receptor alpha expression (Andrea Mo-
rani). Fakultetsopponent: John Mc-
Lachlan, USA.

9 maj, pediatrik, Göteborgs universitet,
kl 13.00, föreläsningssal I, Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus:
Pulmonary atresia and intact ventricu-
lar septum, prevalence and outcome in
children born in Sweden between 1980
and 1999 (Britt-Marie Ekman Joels-
son). Fakultetsopponent: Gudrun
Björkhem.

■ kalendarium
Göteborgs Läkaresällskap, möte onsda-
gen den 7 maj, kl 18.30, hörsal Arvid
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Ska alla undersökas för cancer? Cancer-
screening – grunder och exempel
Ragnar Hultborn: Screening för cancer
– principer och förutsättningar
Björn Strander: Cervixcancerscreening i
västra Sverige – hur fungerar det?
Hans Brevinge: Screening för kolorektal
cancer – möjligheter och begränsningar
Samkväm
Anmälan till middagen görs per e-post:
info@goteborgslakaresallskap.se

MIE2008, 21th international congress of
the European Federation for Medical
Informatics (EFMI). eHealth beyond
the horizon – get IT there, 25–28 maj,
Svenska mässan, Göteborg, arrangerad
av Svensk förening för medicinsk infor-
matik och EFMI
Målgrupp: Läkare, forskare och övriga
intresserade inom vården av hur IT kan
stödja hälsa, medicin och vård

Ur programmet
• Bio-informatics
• Consumer informatics
• Health information system
• Home-based eHealth
• Human–computer interaction
• Imaging and visualization
• Evaluation
• Decision support and knowledge

management
• Learning and education
• Medical devices
• Modeling and simulation
• National eHealth roadmaps
• Nursing informatics
• Organizational strategies
• Pan European-cross border applica-

tions
• Pervasive healthcare
• Privacy and security
• Telemedicine
• Ubiquitous computing
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.mie2008.org› 
Kontaktperson är Ragnar Nordberg,
e-post: ragnar.nordberg@jmprd

Ortomolekylär medicin, konferens sön-
dagen den 1 juni, Alviks Medborgarhus,
Gustavslundsvägen 168, Bromma, i ar-
rangemang av Svenska Sällskapet för or-
tomolekylär medicin
Tema: Cancer, schizofreni och ögon-
sjukdom – om kroppsegna ämnen för
prevention och behandling
Program
09.00 Samling
10.00 Bo Zackrisson: Välkommen
10.10–11.00 Bo H Jonsson: C-vitaminets
betydelse för prevention och behand-
ling – bland annat vid cancer
11.10–12.00 Karin Munsterhjelm: Orto-
molekylär behandling av schizofreni
13.00–13.50 Laszlo Galanthai Fekete:
Behandling av åldersrelaterad makula-
degeneration (AMD)
14.00–14.50 Ann Gardner: Störd mito-
kondriefunktion, fallbeskrivningar och
behandling
15.30–16.30 Mikael Björnstedt: Selenets
roll vid prevention och behandling av
cancer
Deltagaravgiften (400 kr) betalas på
plats
För anmälan och ytterligare informa-
tion, kontakta Bo H Jonsson, e-post:
bo.jonsson@ki.se

Ny professor i Göteborg

Anders Jeppsson

Docenter

Avlidna

■ 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.



läkartidningen nr 17–18 2008 volym 1051346

meddelanden

Akut gastroenterologi inklusive trauma,
bakjourskurs 9–10 juni, Södersjukhuset,
Stockholm
Program
MÅNDAG 9 juni
08.00 C Söderlund: Introduktion
08.30–10.00 Y Raab, G Heinius: Akut
nedre GI 1: Perforerad divertikulit, akut
kolit, kolonileus
10.15–11.00 L Boström: Akut GI 2: Ap-
pendicit, tunntarmsileus och tarmblöd-
ningar
11.05–12.30 L Riddez: Akut buk, trubbigt
och skarpt trauma
13.30 P Konrad: Vad göra i väntan på
kärlkirurg vid buktrauma med stor
blödning?
14.00–14.30 T S Linder: Akut övre GI:
Lever–pankreastrauma, fall
14.35–16.00 C Söderlund, S Linder: Akut
övre GI 1: Övre gastrointestinal blöd-
ning, esofagus–ventrikel–duodenum,
perforation, retention/stenos
16.15–17.45 C Söderlund, S Linder: Akut
övre GI 2: Akut pankreatit, kolecystit,
kolangit/ikterus, komplikationer till
galloperation, ERCP

TISDAG 10 juni
08.00–09.15 A Sondén: Rekapitulation
ATLS i huvuddrag inför praktisk övning
09.20–12.10 A Sondén: Praktisk övning
med markörer
12.40–13.00 L Riddez, G Ristner: Intro-
duktion
13.00–16.15  L Riddez, G Ristner: Gris-
träning; trauma, tarmresektion med
stapler, pleuradrän, koniotomi
16.20–17.00 L Riddez, C Söderlund: Av-
slutning, diplom, kursvärdering
Anmälan: Gunilla Ristner, e-post:
gunilla.ristner@sodersjukhuset.se
För ytterligare information, kontakta
Claes Söderlund, tel 08-616 23 29, 070-
484 10 75, e-post:
claes.soderlund@sodersjukhuset.se

Bridge the gender gap, nordisk kon-
gress 3–6 september, Malmö, arrange-
rad av Kvinnliga läkares förening (KLF)
Program
WEDNESDAY, September 3 
16.00–20.30 Registration
18.00–20.30 Get-together party 

THURSDAY, September 4
09.00 Opening session
09.15–10.00 Key note lecture 
10.30–12.30 Gender in working life 
Chairpersons:Ylva Strandberg, Lena
Åberg
Tare Noori: History of gender statistics
in Sweden
Gertrud Åström: Just progress
Agnes Wold: Title to be decided 

14.00–16.30 Gender bias in medicine 
Chairpersons: Eva Johansson, Made-
leine Selvander
Katarina Hamberg: Gender bias in me-
dicine
Filippa Nyberg: Gender differences to
the very skin
Gunilla Risberg: Medical teachers’ atti-
tudes to gender issues in medical educa-
tion
Ulla Danielsson: Gendered expressions
of depression 
Eva Johansson: Medical students’ attitu-
des to gender issues and their own gen-
der socialization

FRIDAY, September 5 
09.00–12.30 Legislation – the Swedish
way
Chairpersons: Karin Braide, Karin Sto-
lare
Anna Gustafsson, Margot Olsson: The
integrated domestic violence program
Staffan Bergström: Safe illegal abortion
– an ethical imperative
Birgitta Essén: The tradition of female
genital cutting in a migrating perspec-
tive
Gun Heimer: A Swedish national pro-
gramme for care of victims of rape and
other sexual crimes
Ingela Berggren: The communicable
diseases act  – a delicate balance be-
tween the interest of the diseased and
the community
14.00–16.30 Facts and fiction in medi-
cine
Chairpersons: Mia Fahlén, Märta Seger-
dahl
Eva Swahn: Sex related differences and
similarities in ischemic heart disease
Karin Bergmark: Sexual dysfunction in
oncology – gender difference in surgical
treatment, information practices and
rehabilitation
Karin Henriksson-Larsén: Myths about
the physical capacity of women and
men, and the corresponding attitudes in
society
Märta Segerdahl: Why are women more
prone to chronic pain than men – or are
they?
Anna Holmberg: Osteoporosis – the 
latest news

SATURDAY, September 6 
09.00–12.30 My way – medical career
making 
Chairpersons : Margareta Lirvall, Ceci-
lia Chrapkowska, Birgitta Hovelius, Ma-
rianne Melkersson, Sigbritt Werner
För ytterligare information, kontakta
Karen Nielsen, e-post:
karen.nielsen@kvinnligalakare.se eller
se ‹www.malmokongressbyra.se› 

Vård- och omsorgsriksdagen, en tvär-
professionell mötesplats där aktuella
sjukvårdspolitiska frågor diskuteras,
9–11 september, Stockholmsmässan,
Älvsjö
Ämnesområden:
• Äldres vård och omsorg 
• Hur bygger vi upp vård och omsorg?
• Vårdens och omsorgens organisation

i dag och i framtiden
• Kan prognoser vara underlag för poli-

tiska beslut?
• Ohälsotalet – vad förorsakade upp-

gången, vad förklarar nedgången?
• Vård och omsorg av i dag – är det möj-

ligt med den framtida ekonomin?
• Läkemedelsförsörjningen – är det bra

att monopolet försvinner?
• Hur jämför vi kvalitet och effektivitet

inom vård och omsorg?
• Psykisk ohälsa – kända problem och

förslag till lösningar. Vilka blir nästa
steg?

För information och program se
‹www.vardochomsorgsriksdagen.se›

Rehabiliteringspedagogik för arbete
med långtidssjukskrivna i grupp, Inter-
netkurs på halvfart (15 högskolepoäng)
höstterminen 2008 för läkare, sjukskö-
terskor, sjukgymnaster, socionomer, ar-
betsterapeuter och andra som arbetar
med långtidssjukskrivna i grupp, arran-
gerad av Certec, LTH, Lunds universitet
Kursledare: Gunilla Brattberg
Kursen är inriktad på hur man med pe-
dagogiska gruppsamtal på ett kostnads-
effektivt sätt kan rehabilitera långtids-
sjukskrivna människor tillbaka till akti-
va liv
Anmälningsblankett kan hämtas via
‹www.lth.se/utbildning/frikurs/› (kurs-
beteckning TNS131)
Kursen är avgiftsfri. Sista anmälnings-
dag är den 1 juni
För ytterligare information, kontakta
Lena Leveen, tel 046-222 46 95, e-post:
lena.leveen@certec.lth.se

Visingsömötet 2008, 18–19 september, i
arrangemang av Jönköpings läns läkar-
förening i samarbete med Sveriges lä-
karförbunds chefsförening och Lands-
tinget i Jönköpings län
Mötet är ett forum för samtal om medi-
cinskt ledarskap i vården för dig som
snart är, eller nyligen har blivit, klar
med din ST. Frågor kring medicinskt le-
darskap och chefskap i vården kommer
att diskuteras tillsammans med andra
nyfikna kollegor och erfarna läkarchefer
Deltagaravgiften är 1 800 kr (inkluderar
mat och logi)
Anmälan görs senast den 16 maj per
e-post: lakarforeningen@lj.se


