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■ nytt om namn

Kiruna underläkarförening har delat ut
följande utmärkelser:

Maja Modin belönas för bästa AT-
läkarföreläsning 2007–2008 med föl-
jande motivering: »Dr Maja Modin har
på ett exemplariskt och intressant sätt
beskrivit de principer som en AT-läkare
ska kunna under tjänstgöringen som
underläkare beträffande rättsmedicin-
ska frågor.«

Christina Ekenbäck har utsetts till
»Bästa handledare 2007« med motive-
ringen: »Dr Christina Ekenbäck har vi-
sat intresse och engagemang för AT-lä-
karna och inspirerat till fortsatta studi-
er och självinlärning.«

Agneta Winsa får pris för bästa in-
troduktion 2007 och motiveringen ly-
der: »Agneta har visat stort intresse och
engagemang för AT-läkarna i deras in-
troduktion på sjukhuset.«

Karin Bergman har anställts som ST-
läkare vid Blekingesjukhuset med place-
ring på basenhet kirurgi.
Vid Universitetssjukhuset MAS, Malmö,
har som AT-läkare förordnats Tanja Ol-
séen, Thomas Breslin, Sebastian
Palmqvist, Lilian Ihrman, Parisa
Mokarami, Marija Karadzovska Ko-
tevska, Anna Missios, Fredrik
Waller, Salma Butt och Tina Tanha.
Karna Johansson och Lucas Zajac
har erhållit AT-block vid Kiruna sjuk-
hus.

Vid Sahlgrenska akademin i Göteborg
har som docenter antagits Homa Taj-
sharghi i experimentell patologi, Jo-
han Westin i infektionssjukdomar, Bob
Olsson i experimentell medicin, Frode
Slinde i klinisk näringslära, Aina Dani-
elsson i ortopedisk kirurgi, Afrouz
Behboudi i experimentell klinisk gene-
tik och Madeleine Zetterberg i experi-
mentell oftalmologi.

Göran Lind, Göteborg, 88 år, död 10
maj
Bogi Melsted, Västervik, 77 år, död 26
april
Per-Olof Weiland, Lidköping, 81 år,
död 4 maj
Gerhard Voigt, Lund, 86 år, död 14 maj

■ disputationer

7 juni, molekylärmedicin, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, sal Betula, byggnad 6M,
Norrlands universitetssjukhus: Func-
tional analysis of Ipf1/Pdx1, MFng and
Id during pancreatic growth and differ-
entiation (Per Svensson). Fakultetsop-
ponent: Henrik Semb.

9 juni, medicinsk vetenskap, Karolinska
institutet, kl 09.30, Gardaulan, Smitt-
skyddsinstitutet, Nobels väg 12: Pur-
suing the fever trail: pathogenesis of
blood-stage P falciparum malaria and
pregnancy (Niloofar Rasti). Fakultets-
opponent: Ross Coppel, Australien.

9 juni, allmänmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 13.00, sal 215, plan 2, Centrum
för allmänmedicin, Alfred Nobels allé
12, Huddinge: Functional gastrointesti-
nal disorders – co-morbidity and non-
somatic aspects (Ture Ålander). Fakul-
tetsopponent: Bodil Olsson.

10 juni, epidemiologisk äldreforskning,
Karolinska institutet, kl 10.00, Petrénsa-
len, Nobels väg 12B: Leisure in late life.
Patterns of participation and relation-
ship with health (Neda Agahi). Fakul-
tetsopponent: Thomas A Glass, USA.

10 juni, cellbiologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 13.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3: 
Molecular mechanisms for lineage-
restricted differentiation of adult neural
progenitors (Muna Elmi). Fakultetsop-
ponent: Alexander Storch, Tyskland.

11 juni, smittskydd, Karolinska institu-
tet, kl 09.30, Hillarpsalen, Retzius väg 8:
Hantaviruses – shedding, stability and
induction of apoptosis (Jonas Harde-
stam). Fakultetsopponent: Göran Wa-
dell.

11 juni, molekylärbiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, hörsalen, plan 4, No-
vum, Huddinge: Hormonal regulation of
HES-1 in breast cancer cells (Patrick
Müller). Fakultetsopponent: Paul Webb,
USA.

11 juni, neurovetenskap, Karolinska in-
stitutet, kl 09.15, Samuelssonsalen,
Tomtebodavägen 6: On the roles of ge-
nes in Parkinson’s disease (Marie Wes-
terlund). Fakultetsopponent: Nicholas
Wood, England.

11 juni, klinisk näringslära, Göteborgs
universitet, kl 13.00, föreläsningssal
1737, LNC, Medicinaregatan 13A: Iron

absorption in man: diet modification
and fortification (Michael Hoppe). Fa-
kultetsopponent: Sean R Lynch, USA.

12 juni, molekylärbiologi, Umeå univer-
sitet, kl 13.00, Major Groove, byggnad
6L: Drosophila melanogaster as a model
for transthyretin-associated amyloid-
osis (Malgorzata Pokrzywa). Fakul-
tetsopponent: Damian Crowther, Eng-
land.

12 juni, psykiatri, Karolinska institutet,
kl 09.00, Lars Leksells auditorium,
T3:02, Eugeniahemmet, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Dopamine
D2-receptor mapping in restless legs
syndrome and human behaviour (Simon
Cervenka). Fakultetsopponent: David J
Brooks, England.

12 juni, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 13.00, föreläsningssalen,
CMM, L8:00, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: The role of androgen in
prostate cancer cell invasion (Yin-Choy
Chuan). Fakultetsopponent: Anders
Bartel.

12 juni, neurovetenskap, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Stimulus evoked transient dy-
namics in the primary visual cortex in
vivo: voltage sensitive dye and extra-
cellular recordings (David Eriksson).
Fakultetsopponent: Ulf T Eysel, Tysk-
land.

12 juni, immunbiologi/tumörimmuno-
logi, Karolinska institutet, kl 09.30, Ra-
diumhemmets föreläsningssal, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna:
Novel approaches for cancer immuno-
therapy (Fredrik Eriksson). Fakultets-
opponent: Thomas Bäckström, Nya
Zeeland.

12 juni, obstetrik och gynekologi, Karo-
linska institutet, kl 09.30, föreläsnings-
sal B64, Karolinska Universitetssjukhu-
set Huddinge: Molecular and morpho-
logical studies of folliculogenesis, 
oocyte maturation and embryogenesis
in humans (Maria Lindeberg). Fakul-
tetsopponent: Oskari Heikinheimo, Fin-
land.

12 juni, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 10.00, föreläsningssal
Månen, 9Q, Alfred Nobels allé 8, Hud-
dinge: Pain-related sodium channels in
sensory neurons: gene expression dur-
ing development and after injury (Jonas
Thun). Fakultetsopponent: Håkan Ald-
skogius.

Kirunas AT-läkare
belönar god handledning

På nya jobb

Docenter
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12 juni, pediatrik, Göteborgs universitet,
kl 13.00, föreläsningssal I, Drottning Sil-
vias barn- och ungdomssjukhus: Clini-
cal and genetical aspects of celiac dis-
ease (Audur Heida Gudjónsdottir). Fa-
kultetsopponent: Bo Lindquist.

12 juni, neurologi, Lunds universitet, kl
09.15, Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum: Human neural stem
cells: region-specific properties and
prospects for cell therapy (Therése Kal-
lur). Fakultetsopponent: Gerd Kemper-
mann, Tyskland.

■ kalendarium

Skandinaviska hälsoinformatik- och
termkonferensen 2008, 26–28 augusti,
Kalmar
Tema: Information som når fram –
strukturerad, sammanhållen, i samver-
kan. Tonvikt på att information inom
vården görs tillgänglig, säker och be-
griplig för patienter, personal, studenter
och beslutsfattare
Ur programmet: 
Pieter Zanstra: Health terminologies:
from products to processes
Pia Britt Elberg: Sammenligning af na-
tionale IT-strategier i Norge, Sverige og
Danmark
Suzanne Gieser: Arketypbegreppet i hi-
storisk belysning
Johan Gustav Bellika: Elektronisk helse-
overvåkning (electronic health surveil-
lance)
För information och anmälan, se
‹www.sfmi.se› eller kontakta Guninlla
Lekander, tel 0480-49 71 45, e-post:
shi-term2008@hik.se

Framtidens specialistläkare – kongres-
sen med ST i fokus, 10–12 september,
Malmömässan
Program
ONSDAG 10 september
• Invigning. Vad är ledarskap på indi-

vidnivå? 
• Interaktiv simulatorövning av akut-

medicinska patientfall (hålls vid två
olika tillfällen)

• Arbetsmarknad för forskande ST-lä-
kare 

• Svenskt grupparbete eller högpreste-
rande team? Om kommunikation i
kritiska situationer enligt CRM

• Att arbeta i Balint-grupp 
• Framtidens specialistutbildning – nya

ST
• Måste man arbeta till klockan fem?
• Det svåra samtalet 
• Den kliniskt verksamma doktorns roll

i den kliniska forskningen 

• VoiSing, en väg till bättre kommuni-
kation genom sång och rörelse!

• Hur utbildar vi handledare? 
• Vägen tillbaka

TORSDAG 11 september
• Röntga rätt och lagom 
• »Evidence-based medicine« i den kli-

niska vardagen
• Utvärdering och kvalitetssäkring av

specialiseringstjänstgöringen 
• Kommunikation och konflikthante-

ring i samarbetssituationer
• Management by love 
• God vård på lika villkor – alls möjligt i

framtiden? 
• Working possibilities for future spe-

cialists in Europe 
• Ledarskapsprogam – varför och hur? 
• Hur arbetar jag som ST-läkare och le-

dare? 
• Framtidens läkarroll
• Hur tar jag en konflikt? 
• ST-läkaren – en professionell chef

inom hälso – och sjukvården 
• Nya ST – fördjupning för studierekto-

rer 
• An Apple (or PC) a day keeps the pa-

tient away – erfarenheter från en al-
ternativ läkarkarriär. Från skånska
landsbygden till glesbygden på den
kanadensiska prärien – Working as a
rural family doc

• David mot Goliat, ST-kampen 2008

FREDAG 12 september
• Laborera rätt och lagom 
• Modern pedagogik – hur inlärnings-

mål och feedback ger ett bra lärande 
• Förnuft och känsla – en oslagbar

kombination för effektiv kommunika-
tion 

• Vadå IPULS? Utbildningskatalogen
och mer därtill ... 

• Lean healthcare – hopp för framti-
dens sjukvård? 

• Vad har vi för organisationskultur? 
• »Doctor shopping« – om handlägg-

ning av patienter där vi inte hittar nå-
got medicinskt verktyg att använda 

• Konstruktiv feedback på bästa sätt 
• Vetenskaplig utbildning under ST 
• Att ta ledning över livet/en iskall upp-

levelse 
• Mitt testamente: Roligt att vara läkare

Mitt motto: Bene latere! Gör det goda! 
• Behöver man vara orolig för Lex Ma-

ria och HSAN – vad är skillnaden
mellan dem? 

För ytterligare information och anmä-
lan se ‹www.framtidenslakare.se›

Behandling med CI – moderna indikatio-
ner, möte för alla som arbetar inom hör-
selvården, fredagen den 26 september,
Uppsala Konsert & Kongress
Program
08.30 Registrering
09.00 Lennart Edfeldt: Välkomna
09.05 Wolf-Dieter Baumgartner: Elec-
troacoustic stimulation  –  hearing aids
and CI combined
09.50 Konrád S Konrádsson: Tinnitus
och kokleaimplantat
10.10–10.30 Niklas Danckwardt-Lillie-
ström: Elektrodval vid olika diagnoser
10.40 Karin Strömbäck: Otoskleros och
kokleaimplantat
11.00 John Shallop: Auditory neuro-
pathy and CI
11.45–12.00 Diskussion 
13.30 Göran Linde m fl: Nya indikationer
för behandling med kokleaimplantat.
Fallbeskrivningar. Paneldiskussion
15.00 Helge Rask-Andersen: Framtida
genterapi vid grav hörselnedsättning.
Ett observandum vid bilaterala implan-
tat? 
15.45 Avslutning
Anmälan: Senast den 5 september till
Annelie Pihl, tel 018-611 53 62, e-post:
annelie.pihl@akademiska.se

Svenska skolläkarföreningen, utbild-
ningsdag om medicinska kontroller som
görs av  arbetsmiljöskäl, torsdagen den
2 oktober, Arbetsmiljöverket, Ekelunds-
vägen 16, Solna, i samarrangemang med
Arbetsmiljöverket och Sahlgrenska aka-
demin
Program
09.30 Samling
10.00 Introduktion
10.10 Leif Aringer: Allmänt om syftet
med medicinska kontroller
10.40–11.00 Leif Aringer: Regler för min-
deråriga
11.10–12.30 Bengt Johansson, Leif Aring-
er: Buller – vibrationer
13.25 Leif Aringer: Höjdarbete
13.45–14.55 Jan Olof Norén, Leif
Aringer, Jonas Brisman: Härdplaster
15.15 Leif Aringer: Arbeten med pälsdjur
15.30–16.30 Jonas Brisman: Medicinsk
SYO
Anmälan görs senast den 12 september
per e-post: marianne.skold@ljusdal.se
Deltagaravgiften är 950 kr

Modern ortopedisk medicin, kurs för 
läkare och sjukgymnaster, 29 decem-
ber–12 januari, Kerala, Indien
Kursledare: Ulf Måwe, Johan Lindström
Föreläsare: Ingmar Söderlund och Björn
Aasa
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.langtbortlara.se›

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se


