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n nytt om namn

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigs-
son-pris har delats ut för första gången, 
och det är två forskare från Lunds uni-
versitet som belönas.

Åke Lernmark, pro-
fessor i experimentell 
diabetesforskning, får 
priset som delas ut till 
mest framgångsrika 
nordiska barndiabetes-
forskare på 250 000 kr. 

Corrado Cilio, barn-
läkare och forskar-
gruppsledare, får priset 
som delas ut till yngre 

barndiabetesforskare  i 
Sverige. Prissumman är 
på 50 000 kr.

Ett av många viktiga 
bidrag till att förståelsen 
av typ 1-diabetes i dag är 
så stor är att Åke Lern-
mark tillsammans med 
Steinunn Baekkeskov 
och Johnny Ludvigsson 
i början av 1980-talet 
upptäckte GAD-enzymet och att typ 
1-diabetiker har antikroppar mot GAD. 
Upptäckten publicerades 1982  i tid-
skriften Nature. Sedan dess har Åke 
Lernmark och GAD följts åt i världen. 
Åke Lernmark har sedan slutet av 
1980-talet varit professor både i Sverige 
och i USA, i Malmö och i Seattle, och 
flygresorna över Atlanten har blivit 
många.

För 13 år sedan rekryterades Corrado 
Cilio av Åke Lernmark och Leif Groop 
till den forskningskonstellation som i 
dag är Lunds universitets Diabetescen-
ter, LUDC. Cilios forskningsfokus är de 
immunologiska mekanismerna bakom 
autoimmuna sjukdomar.

Prisbelönta diabetesforskare  
vid Lunds universitet

Åke Lernmark

Corrado Cilio
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Svensk förening för tropikmedicin och 
internationell hälsa utsåg i samband 
med årsmötet som hölls den 26 novem-
ber följande nya styrelse: 
Ulf Bronner (ordförande), Helena 
Palmgren (vice ordförande), Helena 
Berggren och Maria Lundberg (se-
kreterare), Gabrielle Holmgren och 
Andreas Mårtensson (vetenskapliga 
sekreterare), Per Vågström (skatt-
mästare), samt Pia Appelgren, Leif 
Dotevall, Asli Kulane och Johan 
Persson (ledamöter och informations-
ansvariga).

Nybildad styrelse

Svenska Läkaresällskapets Kandidat-
förening delar årligen ut Asklepios- 
priset för bästa vetenskapliga artikel 
och bästa vetenskapliga projektarbete 
utfört av läkarstudent eller läkare före 
legitimation.

Priset för bästa vetenskapliga artikel 
går till Johan Hartman, Stockholm, 
för artikeln»Tumor re-
pressive functions of 
estrogen receptor in 
SW480 colon cancer 
cells« med motivering-
en: »För en välskriven 
artikel som presente-
rar ett resultat i abso-
luta forskningsfronten, 
med stor klinisk till-
lämpbarhet. Med mole-
kylärbiologiska tekniker visas E-recep-
torns betydelse vid koloncancer, och 
hur den kan bidra till en möjlig terapi-
förbättring och därmed vara av stort 
värde för behandlingen vid  en av våra 
vanligaste cancerformer.« Prissumman 
är på 15 000 kr.

Priset för bästa vetenskapliga pro-
jektarbete på 10 000 kr delas av Sara 
Johansson, Linköping, och Daniel S 
Olsson, Göteborg. 

Sara Johansson belönas för arbetet 
»CD28null T-cells in inflammatory 

arthritis – Th1 or 
Th17?« och motivering-
en lyder: »Med en skarp 
och kliniskt relevant 
frågeställning utforskas 
med molekylärbiologis-
ka metoder olika T-cel-
lers funktion vid in-
flammatorisk artrit. 
Resultaten strider mot 
gängse uppfattning  
och detta leder till ny-

tänkande som öppnar upp för nya 
forskningsfält.«

Daniel S Olsson får priset för arbetet 
»Comparing progression of non-func-
tioning pituitary adeno-
mas in hypopituitarism 
patients with and with-
out long-term growth 
hormone replacement 
therapy« med följande 
motivering: »Ett arbete 
med stor klinisk rele-
vans som utforskar hu-
ruvida behandling med 
HRT kan påverka risken 
för återfall av hypofys-
adenom. Arbetet uppvisar bredd och 
djup, och löper dessutom över lång tid.«

Johan Hartman

Kandidatföreningens 
Asklepiospristagare 2009

Sara 
Johansson

Daniel S  
Olsson

Folke Sjöqvist, professor emeritus i 
klinisk farmakologi vid Karolinskain-
stitutet, har som förste mottagare till-
delats »Lifetime  
Achievement Award«  
av European Association 
for Clinical Pharmaco-
logy. 

Sjöqvist är internatio-
nellt känd som en eldsjäl 
i arbetet med att utveck-
la och förbättra läkeme-
delsbehandlingen i sjuk-
vården. De stora indivi-
duella skillnaderna i uppnådda plasma-
koncentrationer efter standarddoser 
tilldrog sig tidigt hans intresse och gav 
upphov till många projekt med olika 
vinkling, alltifrån relation mellan kli-
nisk effekt och dos/koncentration till 
läkemedelsmetabolism, farmakogene-
tik, kinetik, proteinbindning och inver-
kan av sjukdom.

 Läkemedelsinformation/-epidemio-
logi, biverkningsforskning, dopnings-
prevention och »drug utilisation« är  
andra områden där han initierat ut-
veckling i Sverige och utomlands. Sjö-
qvist har handlett ett drygt hundratal 
doktorander, varav flera från utveck-
lingsländer.

Folke Sjöqvist hedras 
för livsgärning

Folke Sjöqvist

Per Agrup, Lund, 85 år, död 27 novem-
ber
Sverre Emås, Sollentuna, 82 år, död 12 
december
Peter Herlitz, Saltsjöbaden, 73 år, död 
1 december
Eva Persson, Stockholm, 61 år, död 5 
december

Avlidna

n disputationer
20 januari, medicin, Uppsala universi-
tet, kl 13.00, Enghoffsalen, ingång 50, 
Akademiska sjukhuset: Gut mucosal 
reactivity to gluten and cow’s milk pro-
tein in rheumatic diseases (Maria  
Lidén). Fakultetsopponent: Thomas 
Skogh.

22 januari, patologi, Umeå universitet, 
kl 10.00, sal Betula, byggnad 6M, Norr-
lands universitetssjukhus: Targeting 
the prostate tumor microenvironment 
and vasculature – the role of castration, 
tumor-associated macrophages and 
pigment epithelium-derived factor 
(PEDF) (Sofia Halin). Fakultetsoppo-
nent: Carl-Henrik Heldin.
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22 januari, reumatologi, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, sal D, 9 tr, Tandläkar-
högskolan: Systemic lupus erythemato-
sus and rheumatoid arthritis. Analyses 
of candidate genes involved in immune 
functions, for susceptibility and sever-
ity (Martin Johansson). Fakultetsoppo-
nent: Ingrid Lundberg.

22 januari, molekylärbiologi, Umeå 
universitet, kl 13.00, Major Groove, 
byggnad 6L: Modulators of Vibrio chol-
erae predator interaction and virulence 
(Barbro Lindmark). Fakultetsoppo-
nent: Kristian Riesbeck.

22 januari, oftalmiatrik, Umeå universi-
tet, kl 09.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhög-
skolan: Long-term outcome of cataract 
surgery – a longitudinal study (Britta 
Lundqvist). Fakultetsopponent: Ulf 
Stenevi.

n kalendarium
Sveriges psykodramatikers förening, 
öppna föreläsningar våren 2010, kl 
18.00–20.00, Svenska psykodramasko-
lan, Södermannagatan 2, Stockholm 
MÅNDAG 25 januari
Leif Strindberg: Psykodrama i familje-
terapi
Ragnhild Poppius: Psykodrama i nät-
verksterapi
MÅNDAG 8 februari
Göran Högberg: Psykodrama och 
trauma
Christina Citron: Psykodrama och sexu-
ella övergrepp
MÅNDAG 15 februari
Mariolina Werner: Psykodrama i skolan
Eva Strömberg-Fahlström: Psykodrama 
och »community work«, transforma-
tion genom reparativ rättvisa
MÅNDAG 8 mars
Judith Teszáry: Psykodrama och psyko-
somatik
Raili Ala: Psykodrama och självbilden. 
Om ätstörning
MÅNDAG 22 mars 
Gunnel Carlsson: Psykodrama och vår-
dandets konst. Om vårdarens roll i  
lidandets drama
Sara Werner, Monica Westberg: Psyko-/
sociodrama »The resonant body«. En 
dialog kring ett konstvetenskapligt  
undersökande
Anmälan görs per e-post:  
psykodramatikers.forening@gmail.
com 
Entréavgiften är 50 kr

n FLER AKTUELLA DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se

Fördjupningsseminarier i psykodrama, 
kl 18.00–21.00, Psykodramaskolan, Sö-
dermannagatan 2, Stockholm
MÅNDAG 18 januari
Tema: Det aktiva ledarskapet
Ledare: Kerstin Jurdell
Anmälan görs per e-post:
jurdell@comhem.se
MÅNDAG 1 februari
Tema: Psykodrama i familjeterapi och 
nätverksterapi
Ledare: Ragnhild Poppius och Leif 
Strindberg
Anmälan görs per e-post:
r.poppius@telia.com
MÅNDAG 22 februari
Tema: Psykodrama i skolan
Ledare: Mariolina Werner
Anmälan görs per e-post:
mariolinawerner@hotmail.com
MÅNDAG 1 mars
Tema: Psykodrama och kränkningar
Ledare: Christina Citron
Anmälan görs per e-post:
c.citron@telia.com
MÅNDAG 15 mars
Tema: Psykodrama och psykosomatik
Ledare: Judith Teszáry
Anmälan görs per e-post:
judith.teszary@comhem.se
MÅNDAG 29 mars
Tema: Psykodrama inom vården
Ledare: Gunnel Carlsson och Monica 
Westberg
Anmälan görs per e-post:
monica.psykodrama.ak@telia.com 
Deltagaravgiften är 500 kr per tillfälle

State of the heart 2010, February 17–18, 
Uppsala
For further information, see
‹www.stateoftheheart.se› or contact 
e-mail: ola@malmokongressbyra.se

Simulatorbaserad kurs i gastro- och 
koloskopi, 9–10 mars, Practicum, Uni-
versitetssjukhuset i Lund
Kursen är öppen för kirurger, barnkir-
urger, barnmedicinare, medicinare, 
gastroenterologer och röntgenologer 
som är i början av sin endoskopiska ut-
bildning
Kursledning: Anders Evander (anders.
evander@skane.se) och Martin Nilsson 
(martin.cj.nilsson@skane.se)
Program
TISDAG 9 mars
09.00 Samling
09.30 Anders Evander, Ingemar Ihse: 
Välkommen 
09.45 Anders Evander: Indikationer och 
kontraindikationer för gastroskopi
10.05 Martin Nilsson: Teori, anatomi 
och teknik  
10.30 Praktisk träning stationsvis

Anders Evander, Maria Eskilsson: VR-
simulatorer
Martin Nilsson: Orienteringsövning i 
modell
Marie Mellblom: Gastroskopets upp-
byggnad och funktion
12.30 Lunch
13.30 Praktisk träning som ovan
16.40–17.00 Debriefing 
19.00 Middag

ONSDAG 10 mars
09.00 Anders Evander: Indikationer och 
kontraindikationer för koloskopi 
09.20 Martin Nilsson: Teori, anatomi, 
teknik
09.50 Praktisk träning stationsvis
Anders Evander, Maria Eskilsson: VR-
simulatorer
Martin Nilsson: Orienteringsövning i 
modell
Marie Mellblom: Koloskopets uppbygg-
nad och funktion
12.00 Lunch
13.00 Praktisk träning som ovan
16.00–16.30 Debriefing, kursvärdering  
och utdelande av diplom
För ytterligare information och anmä-
lan (med namn, e-postadress, arbets-
plats och fakturaadress) kontakta  
 e-post: agneta.jacobsson@skane.se el-
ler tel 046-17 14 94. Sista anmälnings-
dag är den 12 februari

VI International conference of rare  
diseases – ICORD, 18–20 mars, Palais 
Rouge Convention Centre, Buenos  
Aires, Argentina
Konferensen vänder sig till alla inom 
området sällsynta diagnoser och sär- 
läkemedel: läkare, vårdpersonal, fors-
kare, läkemedelsindustri, patientorga-
nisationer och hälsomyndigheter
Syftet med konferensen är att öka det 
globala samarbetet och samförståndet 
mellan olika intressegrupper inom om-
rådet, och med hjälp av detta föra ut-
vecklingen av behandlingar för patien-
ter med sällsynta diagnoser framåt
För mer information, se ‹www.icord.se›

12th Nordic burn meeting, tverrfaglig 
nordisk møte om brannskadebehand-
ling, 15.–17. april 2010, Brannskadeav-
snittet, Haukeland Universitetssyke-
hus, Bergen, Norge
Møtet er aktuelt for leger innom kirur-
gi, plastikkirurgi och anestesiologi, 
også aktuelt for intensivsykepleiere,  
fysioterapeuter og andre med interesse 
for brannskadebehandling
Språk: Engelsk 
For opplysninger om program, og på-
melding, se ‹www.nbm2010.com›
Abstractfrist er 8. februar 2010


