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n nytt om namn

Föreningen Opuscula Medica delar årli-
gen ut Matts Halldin-priset för betydel-
sefulla forskningsinsatser inom klinisk 
sjukvård. Priset är 25 
000 kr och är avsett för 
personer på alla nivåer 
och specialiteter inom 
svensk sjukvård.

 Uffe Hylin, med dr 
och specialistläkare vid 
ortopediska kliniken, 
Södersjukhuset, har 
tilldelats 2010 års 
Matts Halldin-pris för 
sina utomordentliga insatser i uppbygg-
naden och utvecklingen av interprofes-
sionell utbildningsverksamhet inom 
sjukvården. Hans forskning inom det 
medicinsk-pedagogiska området och 
hans direkta undervisningsinsatser är 
mycket betydelsefulla för klinisk utbild-
ning. n

Prisbelönta insatser 
inom klinisk sjukvård 

Uffe Hylin

Forskarna Anna-Karin Olsson och 
Fredrik Palm har utsetts till mottaga-
re av Uppsala universitets Oscarspris 
2010 och får dela på 100 000 kr. Priset 
delas ut till yngre forskare som visat 
stora framsteg inom vetenskaplig  
publicering.

Anna-Karin Olsson är docent vid 
institutionen för medicinsk biokemi 
och mikrobiologi. Hon får priset för 
sina vetenskapliga undersökningar av 
faktorer som styr bildning av nya 
blodkärl, speciellt i tumörer, och för 
tillämpningen av forskningsresultaten 
för utveckling av nya behandlingsme-
toder.

Fredrik Palm, docent vid institutio-
nen för medicinsk cellbiologi, belönas 
för sina vetenskapliga undersökningar 
av orsaker till sjukliga förändringar i 
njuren som uppkommer vid diabetes, 
framför allt av hur njurens mikrocirku-
lation och syrebehov påverkas. n

Årets Oscarspristagare 
vid Uppsala universitet

Ole Högild, Helsingborg, 85 år, död 12 
november
Ulla Paul, Stockholm, 85 år, död 4 no-
vember
Gunnar Swegmark, Göteborg, 78 år, 
död 21 november
Ingrid Wikstad, Stockholm, 83 år, död 
13 november

Avlidna

n disputationer

Zoltán Szabó har antagits som docent
i toraxanestesi och intensivvård vid 
Linköpings universitet.n

Ny docent i Linköping

16 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Skandiasa-
len, Q3:01, Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus: Studies on Labisia pumila var.  
alata extract with phytoestrogenic  
effects: impact on biological activities 
and gene expression (Fazliana Mansor). 
Fakultetsopponent: Björn Zethelius.

16 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.30, Petrénsa-
len, Nobels väg 12B: Control of neuro-
nal survival, migration and outgrowth 
by GDNF and its receptors (Maurice 
Perrinjaquet). Fakultetsopponent:  
Rosalind Segal,USA.

17 december, kirurgi, Umeå universi-
tet, kl 09.00, sal B, 9 tr, byggnad 1D, 
Tandläkarhögskolan: Stroke during 
cardiac surgery: risk factors, mecha-
nisms and survival effects (Magnus 
Hedberg). Fakultetsopponent: Jan van 
der Linden.

17 december, patologi, Umeå universi-
tet, kl 09.00, sal Betula, byggnad 6M, 
Norrlands universitetssjukhus: Signal-
ing pathways in renal cell carcinoma – 
with a focus on telomerase regulation 
(Raviprakash Tumkur Sitaram). Fakul-
tetsopponent: Anders Bjartell.

17 december, geriatrik, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, Rudbecksalen, Rudbeck-
laboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 
20: Ab conformation dependent anti-
bodies and Alzheimer’s disease (Dag 
Sehlin). Fakultetsopponent: David  
Teplow, USA.

17 december, medicinsk genetik, Upp-
sala universitet, kl 13.00, Rudbecksa-
len, Rudbecklaboratoriet, Dag Ham-
marskjölds väg 20: RNA-based prog-
nostic markers in chronic lymphocytic 
leukemia (Maria Sevov). Fakultetsop-
ponent: Denis Alexander, Nordirland.

17 december, kirurgi, Uppsala univer-
sitet, kl 13.00, Auditorium Minus, Gus-
tavianum, Akademigatan 3: A pharma-
cokinetic and pharmacodynamic ra- 
tionale for perioperative cancer therapy 
in patients with peritoneal carcino-
matosis (Kurt Van der Speeten). Fakul-
tetsopponent: Ingvar Syk.

17 december, medicinsk vetenskap, 
Örebro universitet, kl 13.00, Wilander-
salen, Universitetssjukhuset, Örebro: 
Nickel allergy and hand eczema –  
epidemiological aspects (Anna  Josef-
son). Fakultetsopponent: Bernt Linde-
löf.

17 december, medicinsk vetenskap, ssk 
medicin, Örebro universitet, kl 09.15, 
Hjälmaren, M-huset, Universitetssjuk-
huset, Örebro: Advances in the pharma-
cological treatment of cystic fibrosis 
(Igor Oliynyk). Fakultetsopponent: 
Hugo R de Jonge, Nederländerna.

17 december, cell- och  molekylärbio- 
logi, Karolinska institutet, kl 09.30, 
Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6: 
Studies on myocardial regeneration 
(Olaf Ingmar Bergmann). Fakultetsop-
ponent: Richard T Lee, USA.

17 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 13.00, föreläs-
ningssalen, Norra Stockholms psykia-
tri, S:t Görans sjukhus: Polycystic ovary 
syndrome. Studies of affective symp-
toms in association with sex steroids 
and evaluation of electroacupuncture 
and physical exercise (Elizabeth Jedel). 
Fakultetsopponent: Inger Sundström 
Poromaa.

17 december, molekylär endokrinologi, 
Karolinska institutet, kl 09.15, hörsa-
len, plan 4, Novum, Huddinge: Estrogen 
receptor b signalling in mammary epi-
thelial and breast cancer cells (Karoli-
na Lindberg). Fakultetsopponent: Olle 
Stål.

17 december, allmänmedicin, Karolins-
ka institutet, kl 09.00,  hörsal  4-263, 
entréplanet, Alfred Nobels allé 12, Hud-
dinge: On the rehabilitation of non- 
acute, non-specific spinal pain (Odd 
Lindell). Fakultetsopponent: Steven 
Linton.

17 december, internmedicin, Karolinska 
institutet, kl 09.00, aulan. Södersjuk-
huset: Studies on incretins and cardio-
vascular function (David Nathanson). 
Fakultetsopponent: Anders Walden-
ström.

17 december, socialmedicin, Karolinska 
institutet, kl 09.00, konferensrummet, 
plan 3, Norrbacka, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Solna: A community 
based child drowning prevention pro-
gramme in Bangladesh: a model for low 
income countries (Aminur Rahman). 
Fakultetsopponent: Peter Byass.
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17 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, lokal 7O, 
Alfred Nobels allé 8, Huddinge: 
CYP2C-dependent drug metabolism in 
vivo: influence of genetics and drug in-
teractions (Staffan Rosenborg). Fakul-
tetsopponent: Teun van Gelder, Neder-
länderna.

17 december, ortopedi, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, aulan, Danderyds 
sjukhus: Uncemented femoral stems. 
Studies on periprosthetic bone remo-
delling and prevention of bone loss in 
total hip arthroplasty (Olof Skölden-
berg). Fakultetsopponent: Johan Kärr-
holm.

17 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Skandia-
salen, Astrid Lindgrens barnsjukhus: 
Child abuse – clinical investigation, 
management and nursing approach 
(Björn Tingberg). Fakultetsopponent: 
Staffan Janson.

17 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, CMM, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna: Genetic studies of 
glomerulonephritis with special focus 
on IgA nephropathy and lupus nephritis 
(Mai Tuyet Vuong). Fakultetsoppo-
nent: Börje Haraldsson.

17 december, medicinsk cellbiologi, 
Linköpings universitet, kl 13.00, Lin-
den, ingång 65, Universitetssjukhuset i 
Linköping: Regulatory functions of  
protein phosphorylation in plant pho-
tosynthetic membranes (Rikard Fri-
stedt). Fakultetsopponent: Thomas 
Pfannschmidt, Tyskland.

17 december, pediatrik, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, föreläsningssal 1, 
Drottning Silvias barn- och ungdoms-
sjukhus: Influence of inflammation 
and of stage of lung development on the 
development of neonatal lung injury 
(Erica Bäckström). Fakultetsopponent: 
Stephan Glasser, USA.

17 december, biomedicin, ssk virologi, 
Lunds universitet, kl 09.00, Belfrage-
salen, D15, BMC, Sölvegatan 19: HIV-1 
evolution, disease progression and mo-
lecular epidemiology of HIV-1 single 
and HIV-1 and HIV-2 dual-infected in-
dividuals in Guinea-Bissau (Joakim Es-
björnsson). Fakultetsopponent: Anne-
Mieke Vandamme, Belgien.

17 december, reumatologi, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC: 

Systemic lupus erythematosus, with 
focus on vascular wall changes, cardiac 
risk-factor awareness and cardovascu-
lar events (Christine Bengtsson). Fa-
kultetsopponent: Øystein Førre, Norge.

17 december, klinisk medicin, ssk läke-
medelsbehandling, Lunds universitet, 
kl 13.00, Lilla aulan, MFC, Skånes uni-
versitetssjukhus, Malmö: A systematic 
approach to improving pharmaco- 
therapy in the elderly (Anna Bergkvist 
Christensen). Fakultetsopponent: An-
ders Carlsten.

17 december, kirurgi, Lunds universitet, 
kl 09.00, föreläsningssal F1, Central-
blocket, Skånes universitetssjukhus, 
Lund: Primary aldosteronism. Screen-
ing and diagnosis in primary health 
care (Christina Westerdahl). Fakultets-
opponent: Ulf Lindblad.

18 december, medicinsk informatik, 
Uppsala universitet, kl 13.00, Rudbeck-
salen, Rudbecklaboratoriet, Dag Ham-
marskjölds väg 20: Decision support  
for treatment of patients with advanced 
Parkinson’s disease (Jerker Westin). 
Fakultetsopponent: Martin Rydmark.

19 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Äpplet,  
akutkliniken, F4:04, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, Solna: Cardiovascu-
lar comorbidity in rheumatoid arthritis 
(Marie Holmqvist). Fakultetsopponent: 
Alan Silman, England. n

n kalendarium

Yngre geriatriskt symposium (YGS) 
2011, 17–18 mars, Hotell Novotel, Göte-
borg
Tema: Etik och  palliation
Syftet med YGS är att vara en mötes-
plats för landets ST-läkare och nyblivna 
specialister i geriatrik
Deltagaravgiften är 1 700 kr
Anmälan görs senast den 31 januari 
2011 per e-post: 
alexandre.bonnard@sll.se

Pediatrisk hematologi, utbildningsdag 
torsdagen den 3 februari 2011, Svenska 
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrko-
gata 10, Stockholm, i arrangemang av 
Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk 
hematologi, VPH
Utbildningsdagen kommer denna gång 
att handla om ITP, familjär hemofago-
cyterande lymfohistiocytos, kronisk 
granulomatös sjukdom, DBA/TEC,  
Kawasaki och transfusionskrävande 
anemier

Göran Elinder föreläser om »Barnhe-
matologi då och nu«
För detaljerat program, se 
‹www.orebroll.se/VPH/›
 Alla intresserade  är välkomna, och ut-
bildningsdagen är kostnadsfri
Anmälan görs senast den 25 januari per 
e-post: ulf.tedgard@skane.se

Svenska läkare mot kärnvapen, års-
möte lördagen den 22 januari, kl 14.00, 
Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, 
Stockholm
15.00–16.00 Töres Theorell: Ledarskap 
och arbetsmiljö i atombranschen –  
aspekter på säkerhet i kärnenergi- och 
kärnvapenproduktion  
Lätt förtäring
För information, kontakta e-post:
meit.krakau@slmk.org

Handledarutbildning för läkare, 17–18 
januari samt 8 februari och 30–31 mars 
samt 14 april, Fem små hus, Gamla stan, 
Stockholm
Kursledare: Ingegerd Hoff-Lindahl och 
Hanna Frydén
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www-ipuls.se› (kurs-nr 
20100060)

Svenska distriktsläkarföreningens full-
mäktigeledamöter kallas härmed till 
ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm 
fredagen den 8 april, kl 10.00–17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan 
väckas av lokalavdelning eller enskild 
medlem och ska vara styrelsen till- 
handa senast den 18 februari under 
adress: Svenska distriktsläkarförening-
en, Box 5610, 114 86 Stockholm, e-post: 
anne-marie.johansson@slf.se
Föredragningslista och övriga hand-
lingar kommer att sändas till fullmäk-
tigeledamöterna i början av mars. n

DLF:s fullmäktigemöte 2011

Svenska företagsläkarföreningen av-
håller sitt ordinarie fullmäktigemöte 
tisdagen den 3 maj, kl 15.30, vid Univer-
sitetssjukhuset, Örebro.

Enligt föreningens stadgar äger varje 
föreningsmedlem rätt att närvara och 
yttra sig vid mötet. Motioner väckta av 
lokalavdelning eller enskild medlem 
ska vara styrelsen tillhanda senast den 
15 februari 2011.

I samband med fullmäktigemötet 
hålls vidareutbildningsdagar 2–4  maj i 
samarbete med arbets- och miljömedi-
cinska kliniken i Örebro. Utförligt pro-
gram presenteras senare. n

SFLF:s fullmäktigemöte 2011
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