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n nytt om namn

Skandias Lennart Levi-pris vid Karo-
linska institutet går i år till Jesper
Lagergren, professor vid institutionen 
för molekylär medicin 
och kirurgi, för hans 
forskning om matstrups-
cancer. 

Jesper Lagergren har 
ägnat större delen av sitt 
professionella liv åt att 
förstå cancer i matstru-
pen, särskilt körtelcells-
cancer, och varför den 
ökar så kraftigt i väst-
världen. Några möjliga orsaker till detta 
kan vara att den starkaste riskfaktorn 
för matstrupscancer, halsbränna, blir 
allt vanligare liksom fetma, som är en 
annan stark riskfaktor. En tredje orsak 
kan vara att en tidigare »skyddande« 
infektion i magsäcken, atrofisk gastrit, 
inte längre är så vanlig.

– Cancerformen drabbar män i myck-
et högre grad än kvinnor, sju män per 
kvinna. Vi vet inte varför det är så men 
det kan ha könshormonella förklaring-
ar, säger Jesper Lagergren.

Priset, som är på 100 000 kr, kommer 
att delas ut i samband med Karolinska 
institutets installationshögtid i Ber-
waldhallen den 8 november. n

Lennart Levi-pris för forskning 
om matstrupscancer

Jesper 
Lagergren

Birgitta Bartholdson blir chef för 
Västmanlands sjukhus. Hon är specia-
list i internmedicin, kardiologi och 
akutmedicin, och kommer närmast 
från en tjänst som verksamhetsområ-
deschef för opererande specialiteter vid 
Hallands sjukhus, Halmstad. Hon till-
träder tjänsten i  januari 2012.
Stefan Jacobson har utsetts till verk-
ställande direktör vid Danderyds sjuk-
hus. Han är professor i njurmedicin och 
har varit verksam vid Danderyds sjuk-
hus sedan 2005. n

På nya jobb

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Skriv och berätta om 
personer på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier eller 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.

Piotr Michno har antagits som docent 
i ämnet ortopedi vid Umeå universitet. n

Docentur

Ulf Drake, Mariestad, 79 år, död 10 ok-
tober
Åsa von Feilitzen, Stockholm, 31 år, 
död 10 oktober
Berndt Lamberger, Kristianstad, 92 
år, död 4 oktober

Avlidna

n kalendarium

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för 
ALS-forskning samlar in pengar till 
forskning om den obotliga och dödliga 
nervsjukdomen amyotrofisk late-
ralskleros, ALS. 

I höst kommer stiftelsen  att kunna 
dela ut nya stipendier, förutom dem 
som redan tidigare delas ut årligen, ett 
forskarpris på 200 000 kr och tre 
postdok-stipendier. De nya stipendier-
na avser att bekosta resa och uppehälle 
till en internationell neurologkongress, 
som både kan bidra till unga läkares 
vidareutbildning inom neurologi och 
dessutom stimulera intresset för ALS-
forskning i framtiden. 

För mer information om verksamhe-
ten och stipendierna, kontakta Ulrica 
Dahlberg, stiftelsens ordförande och 
Ulla-Carins dotter, e-post: 
Ulrica.Dahlberg@delphi.se eller tel 
070-358 50 02. Se även 
‹http://www.ullacarinstiftelse.se/›  n

Stipendier för forskning 
kring nervsjukdomen ALS

Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 30 oktober, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Lars Oreland: Robert Fristedt – 
Uppsalas siste linnéan
Ingen föranmälan krävs

Svenska Läkaresällskapet, årshögtid 
tisdagen den 1 november, kl 18.00, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Ordförandens högtidsföreläsning
Margareta Troein Töllborn: Från ben-
låda till CPD – om lärande i medicinen
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Uppsala medicinhistoriska förening, 
föredrag tisdagen den 8 november, kl 
18.00, Uplands nation, S:t Larsgatan 11, 
Uppsala
Bo S Lindberg, Bengt Jonsell: Anders 
Fredrik Regnell: läkare, botanist och 
donator
Föredraget efterföljs av supé. Anmälan 
till supén görs per e-post:
anders.uppfeldt@telia.com

Depression och kultur – diagnostik och
behandling, föreläsning tisdagen den 
29 november, kl 09.00–16.00, Högberg-
salen, Nürnberghuset, Björngårdsga-
tan 14, Stockholm, i arrangemang av 
Transkulturellt Centrum
Föreläsare: Egil Linge, Meryam Schou-
ler-Ocak, Sofie Bäärnhielm och Batja
Håkansson
För information, kontakta Batja Hå-
kansson, tel 08-123 486 83, e-post:
batja.hakansson-hughes@sll.se eller 
Maria Sundvall, tel 08-123 486 90, 
e-post: maria.sundvall@sll.se
Anmälan görs senast den 8 november 
per e-post: tc@sll.se eller till Vicki 
Maamari, tel 08-123 486 80

Allergi i arbetslivet, konferens tisdagen 
den 6 december, kl 09.00–16.00, Ingen-
jörshuset, Citykonferensen, Malmskill-
nadsgatan 46, Stockholm, i arrange-
mang av Astma- och Allergiförbundet
För ytterligare upplysningar, program 
och anmälan, se
‹www.astmaoallergiforbundet.se/ 
arbetslivs.aspx›

Grundkurs i palliativ medicin för läkare, 
23–27 januari 2012, Umeå, i arrange-
mang av Cancerakademien
Kursen riktar sig till personer som mö-
ter obotligt sjuka i sin kliniska vardag, 
oavsett specialitet
Programmet är brett upplagt med sym-
tomlindring, etik, onkologisk pallia-
tion, palliativt förhållningssätt och fall-
diskussioner
Kursledare: Bertil Axelsson
Föreläsare: Anne Andersson, Susanne 
Arvidsson, Christopher Cressy, Gunnar
Eckerdal, Claes Lundgren, Peter Naredi, 
Birgit Rasmussen, Pär Salander och 
Henrik Ångström
För ytterligare information och detalje-
rat program, se 
‹www.cancerakademin.se›
Anmälan görs senast den 11 januari per 
e-post: info@cancerakademien.se

Kurs i  kirurgisk teknik, anastomostek-
nik med sutur och stapler samt laparo-
skopisk kirurgi, 25 februari–2 mars 
2012, Davos, Schweiz
För ytterligare information, kontakta 
Claes Rudberg, tel 021-17 30 00 (per-
sonsökare 1319) eller e-post:
claes.rudberg@ltv.se
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