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n nytt om namn

 
 
Uppsalas Fernströmpris till särskilt lo-
vande och framgångsrik forskare 2009 

går till Kerstin Lind-
blad-Toh, som får pri-
set för sin banbrytande 
forskning inom kompa-
rativ genomik. Hon är 
professor vid Uppsala 
universitet och Broad 
Institute of MIT and 
Harvard i Boston, USA. 
Hennes forskning 
handlar om tamhun-

dens genetik, som är mycket intressant 
i jämförande genetiska studier kring 
sjukdomar hos människa. Bland annat 
har hon nyligen visat att det är samma 
gen som orsakar ALS hos hund som hos 
människa. Lindblad-Toh samarbetar 
också med institutionen för husdjurs-
genetik vid SLU,  Sveriges lantbruks-
universitet.

Priset, som är på 100 000 kr, kommer 
att delas ut i samband med Forskning-
ens dag i Lund den 4 november.

Kerstin Lindblad-Toh 
får Uppsalas Fernströmpris

Kerstin 
Lindblad-Toh

Vid medicinska fakulteten, Umeå uni-
versitet, har som docenter antagits 
Malin Sund i experimentell kirurgi, 
Håkan Brodin i hälsoekonomi, An-
drei Chabes i medicinsk kemi, Thor 
Monsen i klinisk bakteriologi och 
Anders Rydh i diagnostisk radiologi.

Nya docenter i Umeå

Den sökte författaren i Sommarkryss 
32–33 var Kristina Lugn och titeln på 
dikten »Gud så dumt«. Den fullständiga 
meningen i det nedre rutsystemet ska 
vara: Gud så dumt att gå omkring i en 
expanderande kommun och bara tänka 
på sig själv! Gud så dumt att börja hänga 
läpp så där i kön framför barnavårds-
centralen.

De tre först öppnade svaren har 
skickats in av Ulla Törnlund, Täby, 
Eva Kling, Gävle, och Lars Ysander, 
Varberg.

Rätt lösning till 
Sommarkryss 32–33

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Skriv och berätta om 
personer på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier eller 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.

n disputationer
11 september, klinisk fysiologi, Uppsala 
universitet, kl 13.15, Enghoffsalen, in-
gång 50, Akademiska sjukhuset: Lung 
mechanics and airway inflammation in 
murine models of asthma (Sofia Jonas-
son). Fakultetsopponent: Carl Persson.

11 september, anestesiologi och inten-
sivvård, Uppsala universitet, kl 09.15, 
Hedstrandsalen, ingång 70, Akademis-
ka sjukhuset: Cerebral protection in ex-
perimental cardiopulmonary resusci-
tation: with special reference to the 
 effects of methylene blue (Adriana 
Miclescu). Fakultetsopponent: Jo Kra-
mer-Johansen, Norge.

11 september, medicinsk biokemi, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, Strixsalen, 
von Eulers väg 4B: Functional analysis 
of genes in the developing zebrafish 
pronephros and vasculature (Lwaki 
Ebarasi). Fakultetsopponent: Elisabeth 
Knust, Tyskland.

11 september, smittskydd, Karolinska 
institutet, kl 09.00, Atriumsalen, No-
bels väg 12B: Prevention of mother-to-
child transmission of HIV-1 using anti-
retroviral drugs in Dar es Salaam, Tan-
zania (Charles Kilewo). Fakultetsoppo-
nent: Thorkild Tylleskär, Norge.

11 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, sal 
Rockefeller,  Nobels väg 11: The role of 
glucocorticoid receptors and mitogen-
regulated protein kinases in the 
cochlea (Inna Meltser). Fakultetsoppo-
nent: Tomas R Van De Water, USA.

11 september, epidemiologi, Karolinska 
institutet, kl 09.15, Samuelssonsalen, 
Tomtebodavägen 6: Adolescent adjust-
ment problems: the role of heritability 
and family environment (Jurgita Na-
rusyte). Fakultetsopponent: Eric Turk-
heimer, USA.

14 september, experimentell medicin, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Gardau-
lan, Smittskyddsinstitutet, Nobels väg 
18: Immune evasion and dissemination 
of Toxoplasma gondii (Henrik Lam-
bert). Fakultetsopponent: Christopher 
A Hunter, USA.

14 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 13.00, MTC:s 
föreläsningssal, Theorells väg 3:  
Infections with HIV-1 and Mycobacte-
rium tuberculosis: the role of HLA class 
II alleles and HIV phenotypes (Simani 

Gaseitsiwe). Fakultetsopponent: Sven 
Britton.

18 september, folkhälsovetenskap, 
Umeå universitet, kl 13.00, sal 135, 
byggnad 9A, Norrlands universitets-
sjukhus: An ounce of prevention is 
worth a pound of cure – preventive 
home visits among healthy seniors in 
the north of Sweden (Klas-Göran  
Sahlén). Fakultetsopponent: Carsten 
Hendriksen, Danmark.

18 september, onkologi, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, Lionssalen, byggnad 7, 
Norrlands universitetssjukhus: Multi-
variate analyses of proteomic and me-
tabolomic patterns in brain tumours 
(Carl Wibom). Fakultetsopponent:  
Janne Lehtiö.

18 september, allmänmedicin, Uppsala 
universitet, kl 13.15, Enghoffsalen, in-
gång 50, Akademiska sjukhuset:  
Studies of secondary prevention after 
coronary heart disease with special re-
ference to determinants of recurrent 
event rate (Mats Gulliksson). Fakul-
tetsopponent: Mai-Lis Hellénius.

18 september, medicinsk epidemiologi, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Atri-
um, Nobels väg 12B: e-epidemiology – 
adapting epidemiological methods for 
the 21st century (Christin Bexelius). 
Fakultetsopponent: Jaakko Kaprio, 
Finland.

18 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.15, Samu-
elssonsalen, Scheeles väg 2: On angio-
genesis modulation (Mattias Kalén). 
Fakultetsopponent: Michael Detmar, 
Schweiz.

18 september, pediatrisk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Nanna 
Svartz auditorium, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Solna: Eosinophilic 
dermatosis. Implications of skin- 
commensal bacteria and antimicrobial 
peptides and proteins at birth (Annika 
Nelson). Fakultetsopponent: Artur 
Schmidtchen.

18 september, allmänmedicin, Linkö-
pings universitet, kl 13.00, Qulturum, 
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping:  
Monitoring blood glucose and obesity 
in type 2 diabetes in primary care (An-
ders Tengblad). Fakultetsopponent: Per 
Wändell.

18 september, anestesiologi och inten-
sivvård, Göteborgs universitet, kl 
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09.00, hörsal LMC, Medicinaregatan 
13: Pulmonary ventilation and per- 
fusion assessed by electrical impedance 
tomography. Experimental studies in 
pigs (Anneli Fagerberg). Fakultetsop-
ponent: Claes Frostell.

18 september, barn- och ungdomspsy-
kiatri, Lunds universitet, kl 13.00, Kul-
turens auditorium, Tegnérplatsen, 
Lund: Adolescent sexual offending. 
Prevalence, risk factors and outcome 
(Cecilia Kjellgren). Fakultetsopponent: 
Anthony R Beech, England.

18 september, folkhälsovetenskap, ssk 
epidemiologi, Lunds universitet, kl 
09.15, medicinska klinikens aula, in-
gång 35, Universitetssjukhuset MAS, 
Malmö: Perinatal determinants of type 
1 diabetes – a social epidemiological 
perspective (Kristian Lynch). Fakul-
tetsopponent: Paul Lichtenstein.

18 september, onkologi, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, föreläsningssalen, avd 
för onkologi, Universitetssjukhuset i 
Lund: Prognostic and treatment pre-
dictive factors for radio- and chemo- 
therapy resistance in breast cancer pa-
tients – a step towards personlized 
medicine (Emma Niméus-Malmström). 
Fakultetsopponent: Ingela Turesson.

18 september, neurologi, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, OSCE-hallen, CRC, 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö: 
Peripheral polyneuropathy in type 2 
diabetes mellitus and impaired glucose 
tolerance. Correlations between  
morphology, neurophysiology, and 
clinical findings (Soley Thrainsdottir). 
Fakultetsopponent: Svein-Ivar Mell-
gren, Norge.

n meddelanden

Stöd till forskning ur 
Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond 
bildades den 14 januari 1950 genom 
gåva av fru Helga Johansson, född Wes-
sén, och fru Hilda Österman,  född Wes-
sén. Stiftelsen har till ändamål att 
främja vetenskaplig forskning inom det 
internmedicinska området. Företräde 
ges till disputerade forskare som arbe-
tar med projekt inom reumatologi, 
gastroenterologi samt bakteriologi och 
immun-biologi av betydelse för reuma-
tologi eller gastroenterologi. Resebi-
drag delas normalt inte ut. Bidrag läm-
nas främst till forskare under de första 
åren efter disputation.
Ansökan ska ske skriftligen på fast-

ställd blankett som kan hämtas via 
‹www.seb.se/privatbanking/stiftelser›.
Blanketten kan även rekvireras från 
SEB, Stiftelsesupport, ST S5, 106 40 
Stockholm, eller Ninni Petersen, insti-
tutionen för medicin, A3:02, Karo- 
linska universitetssjukhuset, 171 76 
Stockholm, genom att skicka in ett 
frankerat kuvert med mottagarens 
namn och adress märkt »Stiftelsen 
Professor Nanna Svartz fond«. Till an-
sökan ska ett CV med publikationslista 
för de senaste fem åren bifogas. Ansö-
kan om förlängd dispositionsrätt in-
lämnas till fondstyrelsen.

Ansökan i original och 4 kopior ska 
vara SEB, Stiftelsesupport, ST S5, 
106 40 Stockholm, tillhanda senast den 
15 oktober. Kuvertet märks »Stiftelsen 
Professor Nanna Svartz fond«.

n kalendarium

Under hösten 2009 kommer AA-möten 
att hållas för läkare, tandläkare och ve-
terinärer. I samtliga fall blir det den 
första tisdagen i månaden, det vill säga 
6 oktober, 3 november och 1 december, 
kl 18.30–19.30, Svenska Läkaresällska-
pet, lokal Grottan, 3 tr, Klara Östra Kyr-
kogata 10, i centrala Stockholm.
Anonyma Alkoholister
IDAA

AA-möten för läkare, 
tandläkare och veterinärer

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 352 ordinarie sammanträde, tors-
dagen den 24 september, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Anders Albåge: Kirurgisk behandling av 
förmaksflimmer
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: bengt.aberg@ltblekinge.se

Hur vill vi dö? Hearing om legalisering 
av dödshjälp, torsdagen den 8 oktober, 
kl 19.00–21.00, Domkyrkans försam-
lingssal, Folkungagatan 46, Stockholm, 
i arrangemang av Respekt
Medverkande: Torbjörn Tännsjö, Niels 
Lynöe, Ingrid Underskog och Chatrine 
Pålsson Ahlgren
Anmälan görs på tel 08-556 020 03,  
eller e-post: info@respektlivet.nu

Läkemedelskongressen 2009: Rätt lä-
kemedel – patientnytta och individuell 
terapi, 19–21 oktober, Stockholm
För ytterligare information, program 
och anmälan, se  
‹www.lakemedelskongressen.se›

Ekokardiografins dag 2009, fredagen 
den 23 oktober, kl 10.30–14.00, D15,  
D-huset, BMC, Sölvegatan 19, Lund
Föreläsare: Michael Henein, Carl 
Meurling och Olle Fredholm
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Monica Magnusson, tel 
046-17 35 18, fax 046-15 78 57, e-post: 
Monica.Magnusson@med.lu.se
Deltagandet är avgiftsfritt

Grundläggande artroskopisk kirurgi 
(ST-nivå), kurs 9–13 november,  Capio 
Artro Clinic, Sophiahemmet, Stock-
holm
Kursledare: Björn Engström
Föreläsare: Lars Ekström, Björn Eng-
ström, Magnus Forssblad, Leif Hansson, 
Ulf Hansson, Calle Siljeholm, Stefan Sun-
delin, Anders Valentin, Peter Wange, Lot-
ta Willberg m fl
För ytterligare information, kontakta 
e-post: anna.pappas@capio.se
Anmälan görs via ‹www.artro.nu›. 
Sista anmälningsdag är den 30 oktober

Handledarutbildning –   att stödja, ut-
veckla och bedöma läkare under utbild-
ning, kurs 17–18 november samt 11 de-
cember, Ersta Konferens & Hotell, 
Stockholm, arrangerad av Organisa-
tionspartner i Mälardalen  
‹www.organisationspartner.se›
Kursen vänder sig i första hand till per-
soner som handleder ST-läkare
Kursledare: Hanna Frydén, leg psykolog 
och konsult, Ingegerd Hoff Lindahl, be-
teendevetare och VD i privat vårdföre-
tag
Kursen är granskad och godkänd av 
IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20090265)

The Arosenius symposium 2009: 
Inhibitors, a continuous problem in he-
mophilia care, November  6, S:t Gertrud 
conference, Malmö
Arosenius lecture 2009:
Johannes Oldenburg: Anti-factor VIII 
antibodies – who, why and can it be pre-
vented?
Rolf Ljung: Paediatric issues
Erik Berntorp: Adult issues
Andreas Hillarp: Laboratory aspects
Jan Astermark: Concluding remarks
For further information, contact 
e-mail:  info@fbis.se

2nd Stockholm arthroscopy con- 
ference, October 2–3, Capio Artro 
Clinic and Stockholm Sport Trauma 
Research Center (Sophiahemmet)
For further information and registra-
tion, see ‹www.capioartroclinic.com›


