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■ nytt om namn

Thomas Sandström, professor och
överläkare i lungmedicin vid Norrlands
universitetssjukhus i
Umeå, har tilldelats Salu-
sAnsvar-priset 2007.
Prissumman är på 1 mil-
jon kr. 

Han får priset för sin
forskning om luftförore-
ningar i förhållande till
astma och allergi. I pris-
motiveringen framförs
att Thomas Sandström
»bidragit med viktiga tillskott i kunska-
pen om hur miljöfaktorer såsom ozon
och dieselavgaser påverkar luftvägarna
och hans forskargrupp har tydliggjort de
inflammatoriska förändringar i bron-
kerna som orsakas av dessa faktorer«. 

Åke Andersson, Kristianstad, 89 år,
död 16 februari
Härje Bucht, Stockholm, 91 år, död 15
mars
Karin Eek-Fock, Hässelby, 94 år, död 1
april
Pehr Leissner, Örebro, 74 år, död 10 ja-
nuari
Per-Gunnar Lyretorp, Norrhult, 63 år,
död 30 mars
Göran Möller, Saltsjöbaden, 71 år, död
3 april

■ disputationer
8 maj, transfusionsmedicin, Linköpings
universitet, kl 13.00, Berzeliussalen, in-
gång 65, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Free oscillation rheometry in the
assessment of platelet quality (Nahreen
Tynngård). Fakultetsopponent: James
AuBuchon, USA.

8 maj, cellbiologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3:
Hypoxia-inducible factors (HIFs) and
biological responses in hypoxia, inflam-
mation and embryonic vascular deve-
lopment (Maria Hägg). Fakultetsoppo-
nent: Sven Påhlman.

9 maj, ortopedi, Uppsala universitet, kl
09.15, Rosénsalen, ingång 95/96, Akade-
miska sjukhuset: FGF23 – a possible
phosphatonin (Richard Marsell). Fakul-
tetsopponent: Caroline Silve, Frankrike.

9 maj, psykiatri, Karolinska institutet,
kl 13.00, hörsalen, Magnus Huss, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna: Va-
riation at candidate gene loci and their
functional importance in rodent models
of ethanol dependence (Karl Björk). Fa-
kultetsopponent: Boris Tabakoff, USA.

9 maj, obstetrik och gynekologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Skandiasalen,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolin-
ska Universitetssjukhuset Solna: Endo-
metriosis and ovarian reserve – inflam-
mation and prognostic markers (Henric
Falconer). Fakultetsopponent: Mats
Brännström.

9 maj, geriatrisk epidemiologi, Karolin-
ska institutet, kl 10.00, Samuelssonsa-
len, Tomtebodavägen 6: The effect of
physical activity and other lifestyle fac-
tors on dementia, Alzheimer’s disease
and structural brain changes (Suvi
Rovio). Fakultetsopponent: José Luch-
singer, USA.

9 maj, ortopedi, Linköpings universitet,
kl 13.30, Linden, ingång 65, Universi-
tetssjukhuset i Linköping: Towards sur-
gical use of matrix metalloproteinase
biology (Björn Pasternak). Fakultetsop-
ponent: Yrjö T Konttinen, Finland.

9 maj, medicinsk radiofysik, Linköpings
universitet, kl 09.00, Eken, ingång 65,
Universitetssjukhuset i Linköping:
Quantifying image quality in diagnostic
radiology using simulation of the imag-
ing system and model observers (Gustaf
Ullman). Fakultetsopponent: Nicolas
Pallikarakis, Grekland.

9 maj, farmakologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, föreläsningssalen, LNC,
Medicinaregatan 13A: Influence of sero-
tonin-related genes on behavior and
body weight (Jessica Bah Rösman). Fa-
kultetsopponent: Lars Oreland.

9 maj, psykiatri, Göteborgs universitet,
kl 13.00, aulan, V-huset, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Mölndal: De-
mentia and other mental disorders
among 95-year olds (Anna Börjesson-
Hanson). Fakultetsopponent: Jan Mar-
cusson.

9 maj, endokrinologi, Lunds universitet,
kl 09.00, Stora aulan, ingång 59, Forsk-
ningscentrum, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: Assessment and treat-
ment of impaired insulin-secretion and
action in type 2 diabetes (Mozhgan
Dorkhan). Fakultetsopponent: Chris-
tian Berne.

9 maj, experimentell neurokirurgi,
Lunds universitet, kl 13.00, Rune
Grubb-salen, Sölvegatan 19: Experi-
mental brain tumors, dendritic cells and
immunotherapy (Shorena Janelidze).
Fakultetsopponent: Stefaan van Gool,
Belgien.

9 maj, klinisk immunologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.00, GK-salen, BMC, Sölve-
gatan 21: Complement aberrations and
autoantibodies to complement proteins
in relation to disease mechanisms (Lil-
lemor Skattum). Fakultetsopponent:
Seppo Meri, Finland.

10 maj, klinisk kemi, Lunds universitet,
kl 10.00, föreläsningssalen, CRC, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö: The
kallikrein-related peptidases hK2 and
PSA with emphasis on genetic variation,
secretion, and sperm motility (Char-
lotta Sävblom). Fakultetsopponent:
Mika Matikainen, Finland.

14 maj, medicinsk vetenskap, Karolin-
ska institutet, kl 09.00, aulan, S:t Eriks
ögonsjukhus: The Rarebit fovea test – a
new measure of visual function (Maria
Nilsson). Fakultetsopponent: Bertil
Lindblom.

14 maj, medicinsk mikrobiologi, Linkö-
pings universitet, kl 09.00, Linden, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping: Charac-
terization of proteins in-volved in diffe-
rentiation and apoptosis of human leu-
kemia and epithelial cancer cells (Vero-
nika Viktorija Boruntinskaite). Fakul-
tetsopponent: Tor Olofsson.

14 maj, infektionsmedicin, Linköpings
universitet, kl 13.00, Elsa Brändström-
salen, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Infective endocarditis – aspects of
pathophysiology, epidemiology, man-
agement and prognosis (Christer Ek-
dahl). Fakultetsopponent: Rune An-
dersson.

15 maj, patologi, Linköpings universitet,
kl 13.00, Linden, ingång 65, Universi-
tetssjukhuset i Linköping: Lysosomal
membrane permeabilization – a cellular
suicide strategy (Ann-Charlotte Jo-
hansson). Fakultetsopponent: Boris
Zhivotovsky.

15 maj, pediatrik, ssk allergologi, Linkö-
pings universitet, kl 09.00, Berzeliussa-
len, ingång 65, Universitetssjukhuset i
Linköping: Environmental and immu-
nological factors associated with aller-
gic disease in children (SaraTomicic).
Fakultetsopponent: Esbjörn Telemo.

Astmaforskare
får SalusAnsvar-priset

Thomas
Sandström
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16 maj, kirurgi, Umeå universitet, kl
13.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan:
On effectiveness in colorectal surgery.
Mechanical bowel preparation or not in
elective colonic surgery and treatment
options för elderly patients with rectal
cancer (Bärbel Jung). Fakultetsoppo-
nent: Svante Nordgren.

16 april, pediatrik, Umeå universitet, kl
09.00, rum 260, byggnad 3A, Norrlands
Universitetssjukhus: Development of
allergy, salivary IgA antibodies and gut
microbiota in a Swedish birth cohort
(Anna Sandin). Fakultetsopponent:
Agnes Wold.

16 maj, idrottsmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, aulan, Gymnastik- och
idrottshögskolan: Hamstring muscle
strain (Carl Askling). Fakultetsoppo-
nent: Leif Swärd.

16 maj, psykiatri, Karolinska institutet,
kl 13.00, föreläsningssalen, Norra Stock-
holms psykiatri, Vårdvägen 3, S:t Gö-
rans sjukhus: Psychiatric taboo? Mental
health problems and help-seeking (Ka-
rin Dahlberg). Fakultetsopponent: Owe
Bodlund.

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen
ämnar hösten 2008, under förutsätt-
ning av vederbörande sjukvårdshuvud-
mans medgivande, anordna följande
fortbildningskurser för distriktsläkare:
1. Sexuell ohälsa, en integrerad del av
allmänmedicinska sjukdomar – sexual-
medicin för distriktsläkare, 10–12 sep-
tember, Stockholm
Kursledare: Stefan Arver, Cecilia Dhejne
och Katarina Öberg
2. Diabetes typ 2, 2–3 oktober, Stock-
holm
Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér
3. Praktisk juridik för allmänläkare, 23–
24 oktober, Stockholm
Kursledare: Margaretha Buhre, Susanne
Linder och Per Gröndahl
4. Allmänläkaren och funktionell dator-
användning, 11–12 december, Stock-
holm 
Kursledare: Per Lundblad, Jan Eken-
gren och Anders Nilsson
Anmälningsblankett skickas automa-
tiskt ut till alla medlemmar i DLF. Av-
giften för 3-dagarskurserna är 4 000 kr, 
2-dagarskurserna kostar 3 000 kr.
Observera att bidrag till resekostnad el-
ler kostnad för kost och logi ej utgår från
Provinsialläkarstiftelsen. 

Ytterligare information finns att häm-

ta via ‹www.svdlf.se›. Gå in under »Sty-
relsen/Provinsialläkarstiftelsens kur-
ser« och skicka in anmälan elektroniskt
eller skriv ut en anmälningsblankett och
skicka den till Svenska distriktsläkar-
föreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm,
fax 08-790 33 95.

Frågor om kurserna besvaras av
Anne-Marie Johansson, DLFs kansli, tel
08-790 33 91, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se 
Anmälan skall vara DLF tillhanda se-
nast den 23 maj 2008.

Harald Jeanssons stiftelse samt Harald
och Greta Jeanssons stiftelse utlyser
etableringsanslag till yngre disputerade
forskare.

För ytterligare information och ansö-
kan, se stiftelsernas webbplats:
‹www.jeanssonsstiftelser.se›. Sista an-
sökningsdag är den 12 juni, kl 16.00.

■ kalendarium
Uppsala medicinistoriska förening,
möte tisdagen den 13 maj, kl 19.00, Frö-
dingsalen, Ulleråkers sjukhus, Uppsala
Nils Brage Nordlander: Ulleråkers sjuk-
hus – en tillbakablick
Ingen föranmälan krävs

Försäkringsmedicinska Sällskapet,
10-årsjubileum och vårmöte onsdagen
den 28 maj, AFA, Klara Södra Kyrkogata
18, Stockholm
Program
18.00 Gertrud Lehmann, Claes Caroli
och Hans Goine: Vad är sant om fusk?
Försäkringsjuridiska synpunkter
19.00 Buffé
Anmälan görs före den 21 maj per e-post:
bengt.samuelsson@trygghansa.se
Deltagaravgiften är 200 kr för icke med-
lem
Ytterligare upplysningar lämnas av Pel-
le Netz, e-post: pelle.netz@telia.com 

Basal laparoskopi, kurs för kirurger och
operationssköterskor som börjat med
laparoskopiska ingrepp, onsdagen den 4
juni, DEMC, Södersjukhuset, Stock-
holm
Program
08.00 C Söderlund, G Ristner: Introduk-
tion
08.15–09.30 C Söderlund: Den laparo-
skopiska tekniken. Komplikationer
09.45–10.30 S Linder: Akut buk, append-
ektomi
10.40 S Ahlengärd: Lagar, förordningar

och etik vid användning av försöksdjur
11.30 Lunch
12.00 T Hauss, F Teo: Instrumentge-
nomgång, utrustning
T Svensson: Genomgång av videostapel,
kamera
12.30 Praktiska övningar på försöksdjur
Handledare: C Söderlund, L Engström, S
Linder, A Sondén, G Ristner
16.30 C Söderlund: Galloperation. »Den
svåra gallan« (video). Koledokussten
T Hauss, F Teo, T Svensson: Instrument-
genomgång, övrig utrustning  samt me-
dicinteknisk säkerhet för sjuksköter-
skor
17.15–18.00 C Söderlund: Avslutande
genomgång, repetition av det viktigaste
inom laparoskopisk säkerhet, kolecyst-
ektomi, appendektomi
Anmälan, som är bindande, görs senast
12 dagar före kursstart till Gunilla Rist-
ner, DEMC, Södersjukhuset, 118 83
Stockholm, fax 08-616 19 45. Ansök-
ningsblankett finns att hämta via
‹www.svenskkirurgi.se›. Kursen är god-
känd av IPULS
För information, kontakta Claes Söder-
lund, tel 08-616 23 29, e-post:
claes.soderlund@sodersjukhuset.se el-
ler se ‹www.svenskkirurgi.se›

Värkstadens Internetutbildning hösten
2008:
• Rehabilitering av långtidssjukskrivna
med kognitiv beteendeinriktning (Värk-
mästarutbildning) omfattande tre del-
kurser, totalt 28 veckor, med kursstart
den 18 augusti
• Hållfasthetslära med syfte att för-
hindra stressrelaterad ohälsa, 20 veck-
or, med start den 4 augusti
• Värkstadsledarkurs för den som vill
arbeta med långtidssjukskrivna i grupp,
4 veckor, kursstart den 6 oktober
För ytterligare information, se
‹www.varkstaden.se› eller kontakta Gu-
nilla Brattberg, tel 08-33 67 89, e-post:
gunilla.brattberg@varkstaden.se

Kangaroo mother care method,
1st European conference, 6–7 oktober,
aulan, huvudbyggnaden, Uppsala uni-
versitet
För information, program, anmälan och
abstracts, se
‹www.akademikonferens.uu.se/
KMCeurope08›

7th international workshop on kangaroo
mother care, 8–11 oktober, huvudbygg-
naden, Uppsala universitet
För information, program, anmälan och
abstracts, se
‹www.akademikonferens.uu.se/
KMCeurope08›

Fortbildningskurser
för distriktsläkare

Etableringsanslag
till yngre forskare


