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n nytt om namn

Karolinska institutets  Fernströmspris 
till yngre, särskilt lovande och fram-

gångsrika forskare går i 
år till Luca Jovine, 
verksam vid institutio-
nen för biovetenskaper 
och näringslära. Pris-
summan är på 100 000 
kr.

Luca Jovine får priset 
framför allt för att han 
har lyckats visa hur den 

molekylära processen går till när ett 
ägg befruktas. Han har klarlagt den tre-
dimensionella struktur som finns hos 
det protein på äggets yta som känns 
igen av spermien. Genom att ha givit lä-
karvetenskapen insikt i dessa befrukt-
ningsmekanismer har det blivit möjligt 
att bättre förstå orsakerna bakom in-
fertilitet. Hans forskning kommer ock-
så att ha betydelse för utvecklingen av 
nya preventivmedel. n

Pris för forskning 
om livets uppkomst

Luca Jovine
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Vid Linköpings universitet har som 
docenter antagits Sören Berg i torax-
anestesi och intensivvård, Karel Du-
chen i pediatrik, Mats Eriksson i 
medicinsk radiofysik, Per Sandström i 
kirurgi och Susan Wilhelmsson i om-
vårdnad. n

Nya docenter i Linköping

Lars Lundell, adjungerad professor vid 
institutionen för klinisk vetenskap, in-
tervention och teknik, 
Karolinska institutet, 
får medicine doktor 
Axel Hirschs pris 2011.

Han får priset för 
sina studier om en sjuk-
lig form av sura upp-
stötningar, så kallad 
gastroesofageal reflux. 
Han har kunnat visa 
vilka behandlingsmeto-
der som ger bäst resultat, både medi-
cinska och kirurgiska. Priset delas ut av 
Karolinska institutets styrelse för 
forskning. n

Medicine doktor Axel Hirschs 
pris till Lars Lundell

Lars Lundell
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n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender 
n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer 

Gunnar Mascher, Söderköping, 86 år, 
död 15 oktober
Eva von Sivers, Halmstad, 84 år, död
6 oktober
Matz Tidén, Södertälje, 55 år, död 13 
oktober

Avlidna

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 8 november, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Vården av äldre människor – bättre 
kvalitet ger lägre kostnader
Medverkande: Yngve Gustafson (mode-
rator), Lars-Erik Holm och Eva Nilsson
Bågenholm
För ytterligare information, se 
‹www.sls.se›. Ingen föranmälan krävs

Lectures about organ donation and 
tracheal transplantation, November 10, 
Rolf Luft auditorium, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, Solna
Harriet Wallberg-Henriksson: Intro-
duction
Program
13.00–14.00 Annual clinical science 
lecture of Karolinska institutet
Annika Tibell: Introduction
Francis Delmonico: Addressing the glo-
bal crisis in organ donation
14.00–15.00 Carl-Gustav Groth lecture
Bo-Göran Ericzon: Introduction
Paolo Macchiarini: Tracheal transplan-
tation by cell and tissue engineering
För ytterligare information, se 
‹www.karolinska.se/transplantation›

Seminarier om livsuppehållande be-
handling arrangeras av Socialstyrelsen 
och hålls 16 november i Malmö och 24 
november i Stockholm
Målgruppen är beslutsfattare samt häl-
so- och sjukvårdspersonal som ansva-
rar för eller arbetar med vård av patien-
ter med livshotande tillstånd
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post:
livsuppehallande@congrex.com eller 
Katarina Lindvall, e-post: 
katarina.lindvall@socialstyrelsen.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

Stress, utbrändhet och utmattning,
arbetsgivar- och vårdseminariumtors-
dagen den 24 november, kl 13.00–16.00, 
Folkets hus, Galles gränd 5, Norrtälje
Ur programmet
Åke Nygren presenterar slutsatserna i 
Rehabiliteringsrådet
Ulla Petterson föreläser om hur grupp-
samtal på arbetsplatsen kan motverka 
utbrändhet
Stressrehab i  Norrtälje presenterar sin 
verksamhet
Diskussion om samverkan mellan ar-
betsgivare och sjukvård
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post: 
tom.grape@tiohundra.se

Nytt ALF-avtal = nya möjligheter!?
Seminarium om rådande och komman-
de principer för ALF-medlens lokala 
fördelning, måndagen den 28 novem-
ber, kl 16.00–18.00, konferensrum 1, 
Kliniskt forskningscentrum, Universi-
tetssjukhuset, Örebro, i arrangemang 
av Sveriges läkarförbund och Örebro 
läns läkarförening
Seminariet är öppet för alla. Ingen för-
anmälan krävs
För ytterligare information, kontakta 
Maria Lindholm, tel 08-790 34 44, 070-
790 34 44 eller e-post:
maria.lindholm@slf.se

Katastrof och skadehandläggning vin-
tertid, kurs 18–24  mars 2012, Riks-
gränsen
Kursen innehåller många praktiska öv-
ningar både inomhus och utomhus. 
Teoretiska föreläsningar och gruppöv-
ningar inkluderar bl a hypotermi, 
kylskador, katastrofhandläggning, ka-
tastrofövning och traumatologi
För ytterligare information, schema 
och anmälan, se ‹www.nll.se› och sök 
»Riksgränsenkursen« eller kontakta 
e-post:
ann-katrin.fredlund-stalnacke@nll.se 
alternativt fredrik.kjellberg@nll.se
Sista anmälningsdag är den 9 december

Vårmöte i perinatologi, 19–20 april 
2012, Clarion Hotel, Stockholm
Arrangör: Sachsska barnsjukhuset, Sö-
dersjukhuset AB
För ytterligare information, se
‹http://perinatologidagarna2012.se/›

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.
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