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Uppsala universitets Fernströmpris 
till yngre, särskilt lovande och fram-
gångsrika forskare 2010 går till Per-

Ola Carlsson för hans  
forskning om insulin-
producerande celler. 
Han är professor vid in-
stitutionen för medi-
cinsk cellbiologi och  
institutionen för medi-
cinska vetenskaper 
samt överläkare vid 
Akademiska sjukhuset.

Enligt prismotive-
ringen präglas Per-Ola 

Carlssons forskning av hög kvalitet och 
intensitet, breda kontaktytor mot kli-
nik och preklinik samt utnyttjande av 
avancerad teknologi.

Det är de insulinproducerande lang-
erhanska cellöarna i bukspottkörteln 
som står i fokus för Carlssons forsk-
ning. Mer specifikt har han riktat in sig 
på cellöarnas blodkärlssystems bety-
delse för cellöarnas funktion och över-
levnad efter transplantation. Forsk-
ningen har stor aktualitet då det ställts 
stora förhoppningar till transplanta-
tion av insulinproducerande cellöar 
som behandlingsalternativ till patien-
ter med typ 1-diabetes.

Priset är på 100 000 kr och kommer 
att delas ut i samband med Forskning-
ens dag i Lund den 3 november.

Prisbelönt forskning om 
insulinproducerande celler

Per-Ola 
Carlsson

n nytt om namn

Mats Söderhäll tillträdde den 1 augus-
ti som verksamhetschef på njurmedi-
cinska kliniken, Karolinska universi-
tetssjukhuset.
Följande personer har erhållit AT-
tjänster vid Örnsköldsviks sjukhus med 
tillträde den 6 september: Sandra 
Dzvill, Malin Andersson, Marianne 
Melander, Björn Jacobsson, Anna 
Larsson, Zeynep Tuysuz, Åsa Toss 
och Rim Toumeh.
Petra Ek har förordnats som specia-
listläkare vid psykiatriska kliniken, 
Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.

På nya jobb

Rune Blomberg, Norrköping, 77 år, 
död 26 augustit
Leonard Goldberg, Stockholm, 99 år, 
död 10 augusti
Tord Jerndal, Göteborg, 73 år, död 13 
augusti

Avlidna

 

Henning och Johan Throne-Holsts stif-
telse för främjande av vetenskaplig 
forskning delar varje år ut stipendier 
för post doc- och doktorandstudier 
inom näringsfysiologi.

2010 års stipendier tillfaller Helena 
Domeij, Karolinska universitetssjuk-
huset, Huddinge (119 000 kr),  Britt 
Eriksson, Linköpings universitet 
(400 000 kr), Christina West, Umeå 
universitet (300 000 kr), Kjell Magne 
Russnes, Oslo universitet (300 000 kr), 
Cecilia Svelander, Chalmers tekniska  
högskola (75 000 kr), samt Damon Toj-
jar, Lunds universitet (87 000 kr).

Stipendier för forskning 
inom näringsfysiologi

n disputationer
17 september, epidemiologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.00, aulan, CRC, ingång 
72, Skånes universitetssjukhus, Mal-
mö: Coronary heart disease incidence 
and short-term case fatality in relation 
to socio-economic circumstances –  
epidemiological and clinical aspects 
(Sofia Gerward). Fakultetsopponent: 
Ewa Swahn.

20 september, anatomi, Umeå uni-
versitet, kl 13.00, föreläsningssal 
BiA201, Biologihuset: Nerve gap repair 
by the use of artificial conduits and cul-
tured cells (Daniel Kalbermatten). Fa-
kultetsopponent: Ulrich Mennen, Syd-
afrika.

20 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, farma-
kologens föreläsningssal, Nanna Svartz 
väg 2: Fertility and HIV infection: Fer-
tility decision-making challenges of 
mutually-disclosed discordant couples 
and young people (Jolly Beyeza- 
Kashesya). Fakultetsopponent: Karen 
Odberg Pettersson.

22 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssal R64, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge: Application of 
new technology: MEPS and LC-MS/MS 
for determination of therapeutic drugs 
(Rana Said). Fakultetsopponent: Len-
nart Mathiasson.

24 september, virologi, Umeå universi-
tet, kl 09.00, sal 914, 9 tr, Norrlands 
universitetssjukhus: Human adeno- 
viruses: new bioassays for antiviral 
screening and CD46 interaction 
(Emma Andersson). Fakultetsoppo-
nent: Sigvard Olofsson.

24 september, molekylär medicin, Upp-
sala universitet, kl 09.15, Rudbecksalen, 
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Applications of four- 
colour fluorescent primer extension 
technology for SNP analysis and dis- 
covery (Annika Ahlford). Fakultetsop-
ponent: David Schwartz, USA.

24 september, neurokirurgi, Uppsala 
universitet, kl 09.15, Grönwallsalen, 
Akademiska sjukhuset: Clinical studies 
in the acute phase of subarachnoid  
haemorrhage (Maria Zetterling). Fa-
kultetsopponent: Ola Nilsson.

24 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet/Makerere Uni-
versity, kl 09.00, Gardaulan, Smitt-
skyddsinstitutet: Rapid tests for 
multidrug resistant tuberculosis in low 
income settings (Freddie Bwanga). Fa-
kultetsopponent: David Moore, Eng-
land.

24 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Hillarp-
salen, Retzius väg 8: Molecular mecha-
nisms in synaptic vesicle recycling (Joel 
Jakobsson). Fakultetsopponent: Björn 
Granseth.

24 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 13.00, MTC:s 
föreläsningssal, Theorells väg 1: Molec-
ular diagnosis and characterization of 
two intestinal protozoa: Entamoeba 
histolytica and Giardia intestinalis 
(Marianne Lebbad). Fakultetsoppo-
nent: Theo Mank, Nederländerna.

24 september, kirurgi, Örebro universi-
tet, kl 09.00, Wilandersalen, Universi-
tetssjukhuset, Örebro: Effecs of anes-
thesia on esophageal sphincters in  
obese patients (Alex de León). Fakul-
tetsopponent: Ola Stenqvist.

24 september, klinisk mikrobiologi, 
Linköpings universitet, kl 13.00, Berze-
liussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: Staphylococci and 
enterococci: Studies on activity of anti-
microbial agents and detection of genes 
involved in biofilm formation (Carina 
Claesson). Fakultetsopponent: Johan-
na Ericson Sollid, Norge.

24 september, psykiatri, ssk barn- och 
ungdomspsykiatri, Göteborgs universi-
tet, kl 13.00, hörsal Arvid Carlsson, 
Medicinaregatan 3: Girls with social 
and/or attention impairments (Svenny 
Kopp). Fakultetsopponent: Per Hove 
Thomsen, Danmark.
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24 september, medicin, ssk yrkesmedi-
cin, Göteborgs universitet, kl 13.00, 
Lyktan, Konferenscentrum Wallen-
berg, Medicinaregatan 20: Quantitative 
methods for evaluation of tremor and 
neuromotor function: application in 
workers exposed to neurotoxic metals 
and patients with essential tremor (Gu-
nilla Wastensson). Fakultetsopponent: 
Lars-Gunnar Gunnarsson.

25 september, anestesi och intensiv-
vård, Uppsala universitet, kl 13.00, 
Auditorium minus, Gustavianum, Aka-
demigatan 3: Long-term effects of opi-
oids in the treatment of chronic pain:  
Investigation of problems and hazards 
on clinical, biochemical, cellular and 
genetic levels (Annica Rhodin). Fakul-
tetsopponent: Harald Breivik, Norge.

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 21 september, kl 17.30, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
En bra läkare – mer än en biologisk in-
genjör
Medverkande: Lis Abazi (moderator), 
Anders Palm, Rolf Nordemar m fl
Ingen föranmälan krävs
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Kommande Sista
AT-prov  anmälningsdag
25 februari 4 februari
20 maj  29 april
26 augusti 5 augusti
18 november 28 oktober

Provtiden är 5 timmar, kl 09.00–14.00. 
Möjlighet till dispens från den munt- 
liga examinationen kan fås genom med-
sittningar under AT-perioden.  
Anmälnings- och informationsmaterial 
finns att hämta via ‹www.ki.se› under 
»Utbildning/AT«.

Karolinska institutet, 
AT-prov 2011

EQUALIS, kommande användarmöten:                                                      
• DNA, 22–23 september,  Jönköping
•  Transfusionsmedicin, 7 oktober, 

Stockholm
•  Patientnära analyser, 21–22 oktober, 

Upplands Väsby
•  Allmän klinisk kemi, 28–29 oktober, 

Täby/Stockholm
•  Läkemedel/toxikologi, 4 november, 

Stockholm  
•  Nuklearmedicin, 18 november, Stock-

holm
• Koagulation, 27–28 januari 2011

• Hematologi, 10–11 mars 2011
• Medicinsk mikrobiologi, 15 mars 2011
• Proteinanalyser, 6–7 april 2011
• Klinisk immunologi, 12–13 maj 2011
För program och övrig information, 
se ‹www.equalis.se›

Transkulturellt centrum, kvällssemina-
rium om gömdas och papperslösas till-
gång till vård i Stockholms län, tisdagen 
den 5 oktober, kl 17.30–20.00, S:t Gö-
ransgatan 126, 13 tr, Stockholm
Anmälan görs senast den 30 september 
per e-post: tc@sll.se eller tel 08- 
672 29 10. Antalet platser är begränsat
Deltagandet är kostnadsfritt

Sveriges kvinnliga ortopeders förening, 
årsmöte och konferens 21–22 oktober, 
Stockholm
För information och anmälan, se 
‹http://eventus.trippus.se/bgos2010›

Allergistämman 2010, 27–28 oktober, 
Linköping, i arrangemang av Astma- 
och Allergiförbundet
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.allergistamma.org›

Fördjupningskurs i transkulturell psy-
kiatri – transkulturella aspekter på 
psykosvård, 8–12 november, Transkul-
turellt centrum, Stockholm
Utbildningen vänder sig till samtliga 
yrkesgrupper som arbetar med be-
handling och omvårdnad av personer 
med psykostillstånd
Föreläsare: Antti Pakaslahti, Christina 
Dalman, Rebecca Popenoe, Per Borgå, 
Sofie Bäärnhielm m fl
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.slso.sll.se/tc›
Kursen är granskad av IPULS

Hippokrates på nätet – doktorn i cyber-
rymden, etikdag tisdagen den 9 novem-
ber, Svenska Läkaresällskapet, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Program
Moderator: Håkan Bengtsson
09.30 Samling
10.00 Ingemar Engström: Medicinsk 
etik i en föränderlig värld – om vård, 
värde och visioner
10.15 Anne Brynolf: Doktorn i molnet – 
med all medicinsk kunskap på  
googlingsavstånd
10.50 Jonas Ludvigsson: Den bloggande 
doktorn – privat, professionell eller 
både och?
11.25–12.00 Andreas Ekström: Hur kan 
Google veta när vi blir sjuka?
13.00 Thomas Flodin: Nya tider, nya 
seder? Marknadsföring av läkarverk-
samhet på nätet

13.15 Åsa Kadowaki: När doktorn och 
patienten blir digitala
13.55–14.30 Thorbjörn Larsson: Den 
globala vården – paradigmskifte på gott 
och ont
15.00–16.00 Paneldiskussion
Anmälan görs senast den 1 november 
till Agneta Davidsson Ohlson, e-post: 
agneta.ohlson@sls.se eller tel 08- 
440 88 75. Antalet platser är begränsat

Psykisk och fysisk återhämtning under 
och efter intensivvård, tvärprofessio-
nellt seminarium den 17 november, 
Malmö, i arrangemang av personalen 
vid intensivvårdskliniken, Skånes uni-
versitetssjukhus, Malmö
Program
09.00 Registrering
09.45 Inledning
10.00–10.30 En patients upplevelser av 
IVA – och återhämtningstiden
10.35–11.15 Maria Karlberg Orup: Fy-
sisk och psykisk återhämtning utifrån 
sjukgymnastperspektiv
11.20 Karen Hoffman: Fysisk och psy-
kisk återhämtning utifrån arbetstera-
peutens perspektiv
12.00 Lunch
12.45–14.15 Thomas Ström, Peter 
Sackey: Sedering/analgesi – olika meto-
der för att uppnå patientkomfort
14.30–14.45 Är fotodagboken ett hjälp-
medel i återhämtningen?
14.50 Peter Sackey, Ingrid Corrigan: 
Post-IVA-mottagning – olika strategier
15.30–16.00 Hur går vi vidare i framti-
den?
Deltagaravgiften är 500 kr
Anmälan görs senast den 1 oktober per 
e-post: eva.akerman@skane.se

Multidisciplinärt teamarbete vid kolo-
rektal cancer, seminarium och work-
shop 6–7 december, Nanna Svartz audi-
torium, Karolinska universitetssjukhu-
set, Solna
För ytterligare information, se
‹www.svenskkirurgi.se/kolorektal/ 
kalendarium.html›

n KORTA MEDDELANDEN!
Under korta meddelanden publicerar 
Lä kartidningen information om möten, 
seminarier etc, som anordnas av läkar-
nas organisationer och föreningar. Även 
andra arrangemang och begivenheter 
som redaktionen bedömer vara av in-
tresse för läkarkåren, kan bekantgöras 
här. Redaktionen förbehåller sig rätten 
till förkortningar. Kontaktperson för 
»Meddelanden« är Carin Jacobsson, tel 
08-790 34 78, e-post: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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