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n nytt om namn

Årets pedagogiska pris vid Karolinska 
institutet går till Matti Nikkola, uni-
versitetslektor vid institutionen för 

cell- och molekylärbio-
logi, CMB. Han får  
priset för sina innova-
tioner såsom »cell-
slöjd«, där studenter 
bygger fysiska modeller 
för att tillämpa sina 
kunskaper i forsknings-
inriktade och kliniska 
sammanhang. 

Med sitt inspirerande 
ledarskap har han byggt upp en stark 
pedagogisk verksamhet, där forskning 
och undervisning har integrerats i stu-
dentaktiverande undervisningsformer. 
Han har också strävat efter att forma en 
lärarroll som mindre ägnar sig åt att 
förmedla kunskap utan i stället ägnar 
tiden till att organisera och stödja stu-
denternas lärande. Prissumman är på 
100 000 kr.

Matti Nikkola får 2009 års 
pedagogiska pris vid KI

Matti Nikkola

Fo
to

: U
lf

 S
ir

b
or

n

Jörgen Malmquist, Höllviken, har 
tilldelats Bengt I Lindskogs språkpris 
på 30 000 kr vid Svenska 
Läkaresällskapets års-
högtid, som hölls den 3 
november.

Han får priset för att 
han »genom sitt förfat-
tarskap i både bokform 
och tidningsartiklar på 
ett förtjänstfullt och 
betydelsefullt sätt bidra-
git till att göra den me- 
dicinska terminologin 
tydlig och samtidigt lättillgänglig för 
hälso- och sjukvårdspersonal såväl som 
för allmänheten«.

Bengt I Lindskogs 
språkpris 2009

Jörgen 
Malmquist

Nils Franzén, Karlskrona, 84 år, död
2 november
Arne Gustafson, Lund, 83 år, död 22 
oktober
Elisabet Hedberg Aichagui, Nacka, 
64 år, död 3  november
Birgitta Olsson, Visby, 69 år, död 3 ok-
tober
Åsa Parkner, Djursholm, 39 år, död 9 
oktober
Abraham Steinbock, Ytterhogdal, 
90 år, död 31 oktober

Avlidna

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Omran Bakoush i njurmedi-
cin, David Bryder i hematologi, Maria 
Johansson Soller i klinisk genetik, 
Tilo Kölbel i kärlkirurgi, Ann Pontén 
i dermatologi och venereologi samt 
Ingrid Øra i pediatrik.

Nya docenter i Lund

n disputationer
20 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Rolf 
Luft auditorium, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna: Molecular aspects 
of parathyroid tumori-genesis – with 
focus on parafibromin and the Wnt 
pathway (Christofer Juhlin). Fakultets-
opponent: Peter Stålberg.

20 november, dermatologi, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, Segerfalksalen, hus A, 
BMC: Malignant melanoma – risk fac-
tors and the CDKN2A  mutation in rela-
tion to phenotypes and other cancers 
(Kari Nielsen). Fakultetsopponent: 
Bernt Lindelöf.

23 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.30, Samu-
elssonsalen, Tomtebodavägen 6:  
Outcome-based continuing medical 
education. An intervention to improve 
rational prescribing (Hamideh Mo-
hammadzadeh Esmaily). Fakultetsop-
ponent: Joan Sargeant, Kanada.

24 november, klinisk medicin, ssk ex-
perimentell onkologi, Segerfalksalen, 
Wallenberg Neurocentrum, BMC, Söl-
vegatan 17: Small non-coding RNAs in 
cancer (Helena Persson). Fakultetsop-
ponent: John W M Martens, Nederlän-
derna.

26 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Skan-
diasalen, Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus: Leukocyte activation in newborns 
in relation to prenatal stress (Elham 
Yektaei-Karin). Fakultetsopponent: 
Eva Sverremark Ekström.

27 november, medicinsk genetik, Umeå 
universitet, kl 09.00, sal B, 9 tr, bygg-
nad 1D, Tandläkarhögskolan: Genetic 
mapping of retinal degenerations in 
Northern Sweden (Linda Köhn). Fakul-
tetsopponent: Alison J Hardcastle, 
England.

27 november, medicinsk vetenskap, ssk 
idrottsmedicin, Umeå universitet, kl 
13.00, aulan, Vårdvetarhuset: Physical 

activity, bone gain and sustainment of 
peak bone mass (Taru Tervo). Fakul-
tetsopponent: Jon Karlsson.

27 november, immunologi, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, CB:301, BMC, Husar-
gatan 3: B cells in autoimmunity:  
studies of complement receptor 1 and 2 
and FcgRIIb in auoimmune arthritis 
(Kajsa Prokopec). Fakultetsopponent: 
Anna Erdei, Ungern.

27 november, obstetrik och gynekologi, 
Uppsala universitet, kl 13.15, sal IX, 
Universitetshuset, Övre Slottsgatan 2: 
Mood disorders, personality and grief 
in women and men undergoing in vitro 
fertilization treatment (Helena Volg-
sten). Fakultetsopponent: Mikael Lan-
dén.

27 november, pediatrik, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, sal R64, Karolinska 
universitetssjukhuset, Huddinge: Pro-
gressive familial intrahepatic cholesta-
sis – clinical, biochemical, genetic and 
histopathological aspects (Henrik  
Arnell). Fakultetsopponent: Roderick 
Houwen, Nederländerna.

27 november, infektionsbiologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Gardaulan, 
Smittskyddsinstitutet, Nobels väg 18: 
Characterization of host and microbe 
interactions affecting adherence,  
clearance and systemic spread of  
S pneumoniae (Sofia Dahlberg). Fakul-
tetsopponent: Ingileif Jónsdóttir, Is-
land.

27 november, medicinsk biokemi, Karo-
linska institutet, kl 09.30, sal Rockefel-
ler, Nobels väg 11: Chemokines and 
their role in dopaminergic development 
(Linda C Edman). Fakultetsopponent: 
Rosario Sanchez-Pernaute, Spanien.

27 november, cell- och molekylärbio- 
logi, Karolinska institutet, kl 09.00, 
9Q Månen, Alfred  Nobels allé, Hud-
dinge: Susceptibility genes in systemic 
lupus erythematosus (Anna Hellquist). 
Fakultetsopponent: Jorma Ilonen, Fin-
land.

27 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Hillarp-
salen, Retzius väg 8: Neuromodulation 
via endocannabinoids and nitric oxide 
in the lamprey spinal cord (Alexandros 
Kyriakatos). Fakultetsopponent: An-
drea Nistri, Italien.

27 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
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ningssalen, L8:00, CMM: Proteomics in 
neurological disease (Jan Ottervald). 
Fakultetsopponent: Roman Zubarev.

27 november, medicin, Karolinska in-
stitutet, kl 09.30, föreläsningssalen, 
CCK: Cancer proteomics: Method de-
velopment for mass spectrometry bases 
analysis of clinical materials (Maria 
Pernemalm). Fakultetsopponent: To-
mas Joos, Tyskland.

27 november, epidemiologi, Karolinska 
institutet, kl 09.15, hörsalen, MTC, 
Theorells väg 1: Roles of Helicobacter 
pylori infection, host genetic variation, 
and other environment exposures in 
gastric carcinogenesis (Christina Pers-
son). Fakultetsopponent: Silvia Fran-
ceschi, Frankrike.

27 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.15, föreläs-
ningssal B64, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge: Regulation of the 
hepatic ACAT2 expression and roles of 
HNF1a and HNF4a in cholesterol 
metabolism (Camilla Pramfalk). Fakul-
tetsopponent: Sven-Olof Olofsson.

27 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Rolf 
Luft auditorium, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna: Cardiac effects of 
prolonged exercise (Anders Sahlén). Fa-
kultetsopponent: Anders Waldenström.

27 november, medicinsk vetenskap,
Karolinska institutet, kl 09.00, rehab-
salen, Norrbacka, S2:01, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna: Plasmo-
dium falciparum response to chloro- 
quine and artemisinin based combina-
tion therapy (ACT) in Guinea-Bissau 
(Johan Ursing). Fakultetsopponent: 
Colin Sutherland, England.

27 november, funktionell genetik, 
Lunds universitet, kl 13.00, Segerfalk-
salen, BMC: Cdc42 and Rac1 in pancre-
atic tubulogenesis and islet formation 
(Gokul Kesavan). Fakultetsopponent: 
Christos Samakovlis.

27 november, medicinsk inflamma-
tionsforskning, Lunds universitet, kl 
09.00, Segerfalksalen, BMC: From dis-
ease to genes in animal models of rheu-
matoid arthritis and multiple sclerosis 
(Therese Lindvall). Fakultetsopponent: 
Kristina Lejon.

27 november, laboratoriemedicin, ssk 
experimentell klinisk genetik, Lunds 
universitet, kl 10.00, föreläsningssal F1, 

Centralblocket, Universitetssjukhuset 
i Lund: Genetic and epigenetic charac-
terization of pediatric high hyperdip-
loid acute lymphoblastic leukemia (Jo-
sef Davidsson). Fakultetsopponent: 
Lyndal Kearney, England.

n kalendarium
Svensk förening för kognitiva sjukdo-
mar (SFK), årsmöte och symposium 
torsdagen den 26 november, kl 17.00, 
lokal Perrongen, Spårvagnshallarna, 
Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
Tema: Mini mental test – är det dags att 
införa en standardiserad version?
20.00 Middag Restaurang Spårvagns-
hallarna
Anmälan till symposiet görs per e-post: 
chgr@lundbeck.com

Svensk vestibulär förening, SVF, års-
möte torsdagen den 26 november, kl 
17.00, Stockholm (lokal meddelas via 
e-post)
Anmälan görs per e-post:
albatrozz@hotmail.com

Det sjuka vädret – bota, lindra eller  
trösta? Seminarium torsdagen den 26 
november, kl 14.00–14.50, Stora scenen, 
Svenska Läkaresällskapets riksstäm-
ma, Älvsjömässan, arrangerat av Läka-
re för miljön och Sveriges läkarförbund
För ytterligare information, se 
‹www.lakareformiljon.se›

Stockholms läkarförenings sektioner, 
kommande årsmöten:
Danderyds sjukhus läkarförening,  
tisdagen den 1 december, kl 17.00, sal 1, 
plan 5, hus 18. Efter årsmötet kommer 
Läkarförbundets vd Håkan Wittgren 
och talar om aktuella frågor
Läkarföreningen på Capio S:t Görans 
sjukhus, tisdagen den 8 december, kl 
17.00, hörsalen
Karolinska universitetssjukhusets lä-
karförening, tisdagen den 8 december,  
kl 18.00, Sveriges läkarförbund, Villa-
gatan 5 
Södertälje läkarförening, tisdagen den  
15 december, kl 16.00, direktionsrum-
met

n VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är vik
tig och intresserar många. Personal
avdel ningar och andra berörda kan spri
da den effektivt genom att sända in upp
gifterna till Läkartidningen, Box 5603, 
114 86 Stockholm.
Frågor besvaras av Carin Jacobs son, tel 
08790 34 78, epost: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 6 december,  
kl 13.30–14.15, Eva Lagervalls väg 8 
Lars Oreland: Albertus Pictor och Para-
celsus, två medeltida nydanare
Ingen föranmälan krävs

Farmakologisk behandling av Alzhei-
mers sjukdom och andra kognitiva 
sjukdomar, nationell kurs 21–22 janua-
ri 2010, Clarion Hotel Gillet, Uppsala, i 
regi av Svensk förening för kognigiva 
sjukdomar (SFK)
Anmälan görs senast den 18 december 
till Anna Sundström per e-post:  
anna.sundstroem@novartis.com eller 
tel 08-732 32 68 
För ytterligare information, kontakta 
e-post: anders.wallin@neuro.gu.se 
eller se ‹www.fks.nu ›
Kursavgiften är 3 500 kr exkl kost och 
logi (huvudmans godkännande krävs)

Pediatrisk hematologi och onkologi, 
utbildningsdagar 3–4 februari, Svenska 
Läkaresällskapet, Stockholm, i arrang-
emang av Barnläkarföreningens sek-
tion för pediatrisk hematologi och  
onkologi (PHO) samt arbetsgruppen 
för pediatrisk hematologi (VPH)
Anmälan görs separat för vardera da-
gen senast den 23 januari enligt nedan
• PHO:s utbildningsdag den 3 februari 
omfattar onkologi och programmet 
kommer att annonseras på BLF:s webb-
plats ‹www.blf.net›. Deltagandet är 
kostnadsfritt. Anmälan görs per e-post: 
stefan.soderhall@ki.se 
• VPH:s utbildningsdag den 4 februari 
är fokuserad på erytrocyten och kom-
mer att handla om erytropoes, erytro-
poesstörningar och järnomsättning in-
klusive  järnbrist och hemokromatos 
För detaljerat program, se  
‹www.orebroll.se/vph› som även kan 
nås via BLF. Deltagandet är kostnads-
fritt. Anmälan görs per e-post:
gunnar.skeppner@orebroll.se 

Katastrof- och skadehandläggning 
vintertid, kurs 21–27 mars 2010, Riks-
gränsen
Kursen innehåller många praktiska öv-
ningar både inom- och utomhus. Teore-
tiska föreläsningar och gruppövningar 
inkluderar bl a hypotermi, kylskador, 
katastrofhandläggning, katastrof- 
övning och traumatologi
För ytterligare information, schema 
och anmälan, se ‹www.nll.se› och sök 
»Riksgränsenkursen« eller kontakta 
e-post:
ann-katrin.fredlund-stalnacke@nll.se 
alternativt fredrik.kjellberg@nll.se
Sista anmälningsdag är den 15 januari


