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 n nytt om namn

DLF förvaltar Stiftelsen Svenska 
distriktsläkarföreningens samfond.  
Ur denna fond har Distriktsläkarfören-
ingen möjlighet att dela ut medel varje 
år. Enligt fondens regler kan distrikts-
läkare söka medel för utbildnings-, ut-
vecklings- och forskningsverksamhet, 
dock ej till täckande av lönebortfall. 
Arbetet bör ha nära anknytning till den 
kliniska vardagen. Fonden kan också 
dela ut medel till behövande medlem-
mar iDistriktsläkarföreningen eller till 
medlemmars efterlevande.

I ansökan om medel ur fonden ska 
lämnas motivering för vad pengarna 
ska användas till samt en specificering 
av summans storlek. I ansökan för be-
hövande medlemmar eller efterlevande 
ska en redogörelse lämnas för ekonomi 
och familjesituation. Gränsen för behö-
vande att söka medel rekommenderas 
vara under 3 prisbasbelopp i årsin-
komst (f n ca 128 400 kr) och mindre än 
ca 1,5 prisbasbelopp i tillgångar (f n  
64 200 kr). Till ansökan ska kopia av se-
naste självdeklaration bifogas.

För ytterligare information, kontakta 
Anne-Marie Johansson på DLF:s kans-
li, tel  08-790 33 91. 

Ansökan med motivering skickas till 
DLF, Box 5610, 114 86 Stockholm, 
e-post: anne-marie.johansson@slf.se 
eller fax 08- 790 33 95. Sista ansök-
ningsdag för våren 2011 är den 2 maj. n

 

Medel att söka ur DLF:s fond

n AKTUELLA DISPUTATIONER OCH  
KONFERENSER I KALENDARIET
Se Lakartidningen.se

Tobiaspriset 2011 går till Hans-Gustaf 
Ljunggren, professor i infektionsme-
dicin vid Karolinska institutet. Priset, 
som delas ut av Kungliga vetenskaps-
akademien, består dels av forsknings-
anslag på två miljoner kr per år i fem år, 
dels av ett personligt pris på 100 000 kr.

Motiveringen till valet av pristagare  
lyder: »... för hans studier av NK-celler i 
en forskningslinje som från nydanande 
upptäckter inom basal cellulär immun-
biologi har lett till identifiering av sjuk-
domsmekanismer och innovativa meto-
der i syfte att förbättra immunterapi 
och benmärgstransplantation.«

Ljunggren och hans forskargrupp har 
undersökt hur donatorns benmärg ska 
väljas ut för att öka chansen att mör-
darcellerna ska reagera på mottagarens 
cancerceller. Nu vill man använda kun-
skapen för att hjälpa patienter som inte 
klarar en benmärgstransplantation.  
I stället för att byta ut hela benmärgen 
ska försök göras med att behandla dem 
med enbart mördarceller. n 

Tobiaspriset till forskare 
vid Karolinska institutet

Professor Hans-Gustaf Ljunggren, 2011 års 
motttagare av Tobiaspriset.
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Håkan Brorson, docent och överläka-
re vid plastikkirurgiska kliniken, Skå-
nes universitetssjukhus i Malmö, har av 
Argentinska läkaresällskapet utsetts 
till professor vid EGAMA (Escuela de 
Graduados de la Asociación Medica Ar-
gentina, Buenos Aires). n

Professur

Elmar Herterich, Katrineholm, 84 år, 
död 14 februari
Jenny Lilja, Forsheda, 30 år, död 13 
februari
Bengt Löw, Lund, 88 år, död 8 febru-
ari
Bo Wendeberg, Malmö, 81 år, död 7 
februari

Avlidna

n kalendarium
Martin Holmdahl-föreläsning, tisdagen 
den 15 mars, kl 18.00, Fåhraeussalen, 
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20, Uppsala
Torsten Gordh: En vandring på Via Do-
lorosa – något om Darwin, Martin 
Holmdahl och smärtforskningen

Nätverket epigenetisk epidemiologi,
föreläsning  tisdagen den 15 mars, kl 
14.00, föreläsningssalen, hiss F, plan 6, 
Blickagången 6, Novum, Huddinge 
sjukhusområde
L H Lumey, Columbia University, New 
York: The Dutch hunger winter 1944–
45: Prenatal famine and methylation at 
age 60
Ingen föranmälan krävs

Jämtlands läns läkarklubb, utbildnings-
kväll torsdagen den 31 mars, föreläs-
ningssal G1352, Campus, Östersund
Lars H Gustafsson: Läkekonst – flum, 
bortglömd konstart eller framtidens 
medicin?
Efter föreläsningen inbjudes till sopp-
buffé i Cultum
Deltagaravgiften är 150 kr (föreläsning 
och soppbuffé)
Anmälan görs före den 25 mars per 
e-post: eva.pia.darsbo@jll.se

Epigenetics in clinical medicine, con-
ference April 4–6, Karolinska institu-
tet, Stockholm
Epigenetics represent one of the future 
challenges  – and opportunities – in bio-
medicine. Epigenetics specify cellular 
phenotypes to control tissue differen-
tiation. Accumulated evidence points to 
epigenetic mechanisms as a major com-
ponent in human disease pathogenesis 
and it constitutes the long-term link 
between environment and genomes. 
Recent technological advancements  
have given us tools to study these links
Invited speakers: Jessica Connelly, Andy 
Feinberg, Sui Huang, Leif Andersson, 
David Schwartz, Karl Ekwall, Kathleen 
E Sullivan, Gerd P Pfeifer, Rolf Ohlsson, 
Anita Göndör, Stephan Beck, Moshe  
Szyf, Tadafumi Kato and Paul A Marks 
Registration fee is 1 200 kr for gradu-
ated scientists and 600 kr for registered 
PhD students, and includes buffet  
lunches, morning and afternoon coffee 
Please ask for registration form from 
e-mail: ingemar.ernberg@ki.se
Pay to postal account (postgiro)  
19 69 45-0
Last date of registration is March 17 
(also last date of payment and filing an 
abstract)

Makten i vården, symposium den 8 
april, Nanna Svartz auditorium, Karo-
linska universitetssjukhuset, Solna, i 
arrangemang av Svensk förening för 
psykosocial obstetrik och gynekologi
Program
09.00 Registrering
10.00 Inledning
Moderator: Elsa Lena Ryding
10.10–12.40 Katarina Swahnberg, Bar-
bro Wijma: Kränkningar i vården 
13.40–14.10 Gunilla Risberg: Makt och 
kön – om genusbias i sjukvården
14.15–14.55 Annika Berg:Patienter i 
folkhemmet – idéhistoriska perspektiv 
på makt och styrning
15.15–16.00 Diskussion och avslutning
Avgiften är 700 kr för medlemmar, 500 
kr för heltidsstuderande och pensionä-
rer, övriga 1 100 kr
Anmälan görs senast den 23 mars per 
e-post: anneli.kero@socw.umu.se (upp-
ge namn och telefonnummer)
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