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Fernströmstiftelsens nordiska pris på 
1 miljon kronor går i år till professor 
Anders Björklund vid Lunds universi-
tet. Han är hjärnforskare och inriktad 
på neurodegenerativa sjukdomar.

I prismotiveringen nämns bl a An-
ders Björklunds »utveckling av innova-
tiva behandlingsformer vid Parkinsons 
sjukdom«. Detta arbete började redan 
på 1970-talet, när hans grupp var pion-
järer när det gällde att transplantera 
nya nervceller till hjärnan.

Transplantation av hjärnceller har 
i dag vuxit till ett stort internationellt 
forskningsfält. I Lund har flera patien-
ter med parkinson fått nya nervceller 
via transplantation, men resultaten har 
varierat. Hoppet står därför till stam-
celler som skräddarsytts för att tillver-
ka dopamin, det ämne som parkinson-
patienterna har för lite av. Visionen är 
att genom en engångsbehandling med 
sådana stamceller kunna bromsa sjuk-
domen på ett tidigt stadium.

Tidigare i år tilldelades Anders Björk-
lund Robert A Pritzker Prize för sitt 
mångåriga ledarskap inom parkinson-
forskningen, och han har också valts in 
i amerikanska National Academy of 
Sciences, forskningens »Hall of Fame«. n

Fernströms nordiska pris 
till hjärnforskare 

Anders Björklund får årets nordiska Fern-
strömpris för sin framgångsrika forskning.
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Hans-Göran Tiselius, professor eme-
ritus i urologisk kirurgi vid Karolinska 
institutet, har utsetts till hedersleda-
mot i EULIS, som är sektionen för uro-
litiasis inom European Association of 
Urology. n

Hedersutmärkelse

Ingela Hammar har antagits som do-
cent i ämnet fysiologi vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet. n

Docentur

Göran Andrén, Jönköping, 86 år, död 
23 augusti
Jan-Axel Axelsson, Borås, 69 år, död 4 
september

Avlidna

n kalendarium
Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 27 september, kl 18.00, Svenska Lä-
karesällskapet, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm
Jussi Björling  – musikaliska, medicins-
ka och mänskliga aspekter på en ena-
stående sångarkarriär
Medverkande: Hans Persson (modera-
tor), Jacob Forsell, Mårten Rosenqvist, 
Sten Levander och gäster från Operan
Efter föredraget serveras buffé till 
självkostnadspris
För information, se ‹www.sls.se›

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 28 september, kl 18.30, hörsal 
Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, 
Göteborg
Milos Pekny: Neuroprotektion och rege-
nerationsbefrämjande strategier i hjär-
nan och ryggmärgen
Samkväm

Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 2 oktober, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Yngve Hofvander: Barnet i världen – 
mänskliga rättigheter?
Ingen föranmälan krävs

Svensk reumatologisk förenings höst-
konferens 2011, 13–14 oktober, IVA:s 
konferenscenter, Grev Turegatan 16, 
Stockholm
Tema: Nyckelfrågor inom svensk reu-
matologi. Resurstilldelning. Utbild-
ning. Bemanning.  Kompetens. Modern 
reumarehabilitering
Målgrupp: Nuvarande och framtida 
chefer, verksamhetsförbättrare, studie-
rektorer, ST-läkare, reumatolog- 
specialister, utbildningsansvariga och 
forskare
Definitiv anmälan görs senast 1 oktober 
per e-post: johan.bratt@karolinska.se

XIX:e Medicinrättsliga seminarie- 
dagarna, 13–14 oktober, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm, i arrangemang av Institutet 
för Medicinsk Rätt AB
För information och anmälan, se 
‹www.imrab.se/kurs/medicinrattsliga-
seminariedagarna-2011/›

Sjukskrivning i praktiken, webbutbild-
ning i klinisk försäkringsmedicin för 
läkare inom Stockholms läns landsting, 
17–30 oktober, arrangerad av Försäk-
ringsmedicinska kommittén i samarbe-
te med Karolinska institutet
Kursen, som totalt tar cirka 3 timmar, 
kan genomföras på valfri tid och plats
Uppföljande seminarium efter överens-
kommelse
Deltagandet är kostnadsfritt
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.janusinfo.se/fortbildning›

Vetenskap och beprövad erfarenhet – 
sjukvårdens heliga graal, etikdag mån-
dagen den 7 november, Stockholm, i ar-
rangemang av Svenska Läkaresällska-
pet och Sveriges läkarförbund
Program
10.00 Ingemar Engström, Thomas Flo-
din: Välkomsthälsning
10.15 Lars-Åke Johnsson: Begreppets 
ursprung och framväxt i juridiken 
10.45 Elisabeth Rynning: Begreppets an-
vändning och betydelse i dag
11.15 Helge Malmgren: Begreppets möj-
liga innebörder
11.45 Diskussion och sammanfattning 
12.15 Lunch
13.00 Nina Rehnqvist: Begreppets rela-
tion till evidens
13.30 Kerstin Hulter Åsberg: Begreppets 
relevans och tillämplighet i kliniken
14.00 Paneldiskussion
Medverkande: Karl Sallin, Tommy Stöd-
berg och Gunnar Eckerdal
16.00 Avslutning
Anmälan görs senast den 28 oktober 
till Agneta Davidsson Ohlson, e-post: 
agneta.ohlson@sls.se eller tel 08- 
440 88 75
Deltagandet är kostnadsfritt

Välfärd, arbete, hälsa – 250 år med den 
allmänna försäkringskassan, konferens 
måndagen den 5 december, Konferens-
centrum Wallenberg, Medicinaregatan 
20, Göteborg
För ytterligare information, kontakta 
Maria Pettersson, tel 031-786 62 73, 
e-post: maria.i.pettersson@aam.gu.se

Allmänläkardagarna, 25–27 januari 
2012, Bohusgården, Uddevalla
För ytterligare information, se
‹www.kursdoktorn.nu›

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer
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