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-n nytt om namn

Kenny Rodriguez-Wallberg, överlä-
kare  vid fertilitetsenheten, Karolinska 
universitetssjukhuset, Huddinge, har 
fått ett treårigt forskningsanslag från 
Vetenskapsrådet för att stödja hennes 
forskning på fertilitetsbevarande åtgär-
der. Projektet syftar till att förbättra 
effektivitet och säkerhet av fertilitets-
bevarande åtgärder och att minska ova-
rialskador när cytostatika ges. n

Anslag för forskning om 
fertilitetsbevarande åtgärder

Kenny Rodriguez-Wallberg, mottagare av 
Vetenskapsrådets treåriga anslag till unga 
forskare.

Vid Lunds universitet har som docen-
ter antagits Niels Bendsöe i dermato-
logi och venereologi, Ragnhild Ceder-
lund i arbetsterapi, Eva Ekvall
Hansson i sjukgymnastik, Thomas 
Mandl i reumatologi, Cecilia Rog-
mark i ortopedi, Lena Svensson i 
immunologi samt Pia Teleman i ob-
stetrik och gynekologi. n

Nya docenter i Lund

Frida Dangardt, ST-läkare på barn-
fysiologen vid Drottning Silvias barn-  

och ungdomssjukhus i 
Göteborg, har utsetts 
till första mottagare av 
AFA Försäkrings post-
doktorala stipendium i 
folkhälsa. Stipendiet 
löper över två år och är 
på 1 miljon kronor.

Frida Dangardt kom-
mer att tillbringa sina 
två år vid University 

College London för att undersöka hur 
stress och psykisk ohälsa hos tonåring-
ar och unga vuxna påverkar tidig upp-
komst av hjärt–kärlsjukdomar. n

Miljonstipendium 
till ung hjärtforskare

Frida Dangardt

Nathan Chidekel, Göteborg, 90 år,
död 19 mars
Folke Jansson, Falun, 83 år, död 30 
mars
Jan Söderström, Gävle, 82 år, död 31 
mars

Avlidna

n kalendarium

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Fortbildningskurser 
för distriktsläkare

Medicinhistoriska museet i Uppsala, fö-
reläsning söndagen den 6 maj, kl 13.30–
14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Per Olof Osterman: Pocahontas farbror, 
Hjalmar Gullberg och calabarbönor – 
om den gemensamma nämnaren
Ingen föranmälan krävs

Svenska Läkaresällskapet, Lennander-
föreläsning tisdagen den 8 maj, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Malin Sund: Tumörstromat som källa 
till nya tumörmarkörer vid pankreas-
cancer
Ingen föranmälan krävs

Ortomolekylär medicin, konferens lör-
dagen den 12 maj, Hedénsalen, ABF- 
huset, Sveavägen 41, Stockholm, i ar-
rangemang av Svenska Sällskapet för 
ortomolekylär medicin
Program
11.00–12.00 P-A Öckerman: Ortomole-
kylärmedicinsk riskfaktor- och sjuk-
domsbehandling
12.30–13.30 Kajs-Marie Nordell: Varför 
jag efter många år i pension beslutar 
öppna egen läkarmottagning
Deltagaravgiften (100 kr) betalas på 
plats
För anmälan och ytterligare informa-
tion, kontakta Bo H Jonsson, e-post: 
bo.jonsson@ki.se

Styrelsen för Provinsialläkarstifelsen 
ämnar hösten 2012, under förutsätt-
ning av vederbörande sjukvårdshuvud-
mans medgivande, anordna följande 
fortbildningskurser för distriktsläkare: 
1. Barnhälsovård för allmänläkare, 3–5 
september, Karlskrona
Kursledare: Hans Edenwall, Christer 
Olofsson m fl
2. Praktisk juridik för allmänläkare – 
intyg, lagar, sekretess, 4–5 oktober, 
Stockholm
Kursledare: Margaretha Buhre, 
Susanne Linder och Per Gröndahl
3. Typ 2-diabetes i primärvården, 8–9 
oktober, Stockholm
Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér

4. Praktisk diagnostik och behandling 
av idrottsskador, 10–11 oktober, Stock-
holm
Kursledare: Björn Engström, Anders 
Valentin och Sandra af Winklerfelt
5. När doktorn tar av sig skorna – en ut-
bildning om sjukvård i hemmet, 24–25 
oktober, Stockholm
Kursledare: Gunnar Carlgren och Lena 
Pomerleau
Avgiften för kurserna är 5 000 kr (inkl 
moms) utom för kurs 5 som kostar
3 750 kr. Kostnad för logi och resor till-
kommer.

Ytterligare information om kurserna 
finns att hämta via ‹www.svdlf.se›. 
Frågor besvaras av Anne-Marie Jo-
hansson på DLF:s kansli, Box 5610, 
114 86 Stockholm, tel 08-790 33 91, fax 
08-790 33 95, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se
Anmälan ska vara Svenska distriktslä-
karföreningen tillhanda senast den 21 
maj 2012. n

Ur stiftelsen Dagmar Ferbs minnesfond 
finns 120 000 kr för utdelning under 
2012 fördelat på högst tre anslag. Med-
len ska stödja kliniskt orienterad can-
cerforskning utan användande av s k 
genteknologi och företräde ges åt nya 
projekt med begränsade resurser. Kost-
nad för lön och resor täcks inte.

Ansökan ska innehålla uppgift om 
sökt belopp, kostnadsmotivering, upp-
gift om den sökandes/gruppens bevilja-
de och sökta anslag inom området, pro-
jektbeskrivning och meritförteckning 
samt institutionstillhörighet och 
e-postadress till huvudmannen. I till-
lämpliga fall ska utlåtande från etisk 
kommitté bifogas. Särskilda ansök-
ningsformulär krävs inte. 

Pappersansökan i 2 exemplar eller 
ansökan via e-post om högst 6 A4-sidor 
ska senast den 30 april ha inkommit 
under adress Dagmar Ferbs minnes-
fond, c/o Peter Gunvén, Radiumhem-
met, Karolinska universitetssjukhuset, 
Solna, 171 76 Stockholm, alternativt 
e-post: peter.gunven@karolinska.se
(samma adress gäller för ytterligare 
upplysningar).  n

Utlysning av medel 
till cancerforskning
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