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n nytt om namn

Gunnar Tufveson, enhetschef och 
professor i transplantationskirurgi vid 

Akademiska sjukhuset i 
Uppsala, har tilldelats 
Carl Gustav Groth 
Scandinavian trans-
plantation prize. Priset 
delades ut vid en cere-
moni i samband med 
Scandinavian Trans-
plantation Societys 
kongress, som hölls i 
Reykjavik 9–11 maj.

Tufveson får priset för sina pionjär-
insatser inom transplantationskirur-
gin. 1991 genomförde han den första 
tunntarmstransplantationen i Norden, 
och han är ledande inom öcells- och 
bukspottkörteltransplantation. n

Transplantationskirurg 
tilldelas prestigefyllt pris                                                             

Gunnar  
Tufveson

Kristian Svenberg, distriktsläkare
vid Vårdcentralen Lärjedalen i Göte-
borg, har fått ett av prisen för bästa av-
handling vid Sahlgrenska akademin 
2011. Den 16 december disputerade han 
på sin avhandling med titeln »Mötet 
mellan patienten och läkaren – erfaren-
heter bland somaliska flyktingar och 
läkare under utbildning«. n

Prisbelönt avhandling 
vid Sahlgrenska akademin

Olle Söder har valts till ny 
ordförande i  Svenska barnlä-
karföreningen (BLF). Han är 
professor och prefekt vid insti-
tutionen för kvinnors och 
barns hälsa, Karolinska insti-
tutet, och verksam som barn-

endokrinolog vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. 
Monika Leissner, specialist i allmän-
medicin och barn- och ungdomsmedi-
cin, är sedan den 7 maj anställd som 
läkare/verksamhetschef på Knivsta  
Läkargrupp. n

På nya jobb

Olle 
Söder

Knud Bjerager, Örebro, 77 år, död 1 
maj
Siv-Ann Espmark, Solna, 84 år, död 10 
april
Ove Lindhagen,  Nora, 77 år, död 11 
maj
Margareta Östman, Umeå, 61 år, död 
30 april

Avlidna

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender
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Svenska skolläkarföreningen utlyser 
1–4 forskningsbidrag på sammanlagt 
30 000 kr till projekt som rör skol-
elevers hälsa. Vi vill i första hand stödja 
direkt skolhälsorelaterat utvecklings-
arbete men välkomnar även ansök-
ningar till både etablerade och nystar-
tade forskningsprojekt inom ämnesom-
rådet. Resebidrag med direkt anknyt-
ning till ett forskningsprojekt kan 
också komma i fråga. Huvudsökanden 
ska vara medlem i Skolläkarföreningen.

 Ansökan ska innehålla en kortfattad 
projektplan där genomförande och syf-
te, finansiering samt sökandens meri-
ter framgår. Sökande som inte är dispu-
terad bör uppge sin handledare eller 
anknytning till en forskningsinstitu-
tion.  Ansökan skickas per e-post:
josef.milerad@lidingo.se senast den 31 
augusti. Detaljerade anvisningar för 
ansökan finns att hämta via ‹http://
www.slf.se/skollakare›. n

Anslag till forskning kring 
elevhälsa/skolhälsovård

Stockholms läkarförenings under-
stödsfond delar ut följande fondmedel:

Penningunderstöd till behövande lä-
kare som är medlemmar i föreningen 
och framlidna läkares anhöriga. Till 
ansökan ska bifogas kopia av självde-
klaration samt övriga handlingar som 
sökanden önskar åberopa.

Resebidrag till läkare under utbild-
ning (ej uppnådd specialistkompetens) 
för resor till kongresser, symposier 
och liknande utanför Sverige. Förtur 
ges till fackligt engagerade läkare. 
Medlemskap i Stockholms läkarfören-
ing är ett krav. Sökanden kan beviljas 
bidrag om maximalt 20 000 kr. 
 Stipendiet utbetalas efter att resebe-
rättelse inkommit till styrelsen. Till 
egenhändigt skriven ansökan ska bifo-
gas handlingar som sökanden önskar 
åberopa.

Ansökan om fondmedel ska vara 
Stockholms läkarförening, Box 5610, 
114 86 Stockholm, tillhanda senast den 
13 juni 2012. n

Fondmedel att söka från 
Stockholms läkarförening

ST-läkarna på röntgenkliniken vid Ka-
rolinska universitetssjukhuset i Solna 
har börjat delat ut »Årets ST-ros« för att 
belöna den specialist som de tycker har 
gjort mest för att göra dem till så bra 
specialister som möjligt. I år var det 
dock svårt att undvika att dela ut hela 
tre rosor. Årets hedervärda mottagare 
belönas med följande motiveringar från 
ST-läkarna:

Johan Henriksson »för det enorma 
arbete han har lagt ned för att styra upp 
hur ST-tjänstgöringen nu ser ut på Ka-
rolinska. Med sin egen ST-utbildning i 
färskt minne och med en stor lyhördhet 
för andras förslag har Johan metodiskt 
arbetat på omfattande förbättringar av 
hela vår ST.« 

Peter Lindholm «för den förbättring 
han har åstadkommit för ST-läkares 
undervisning i hela Stockholmsregio-
nen. Peter har skapat förutsättningar 
för en bra ST med strukturerad, rele-
vant och kontinuerlig undervisning på 
torsdagarna.«

Fredrik von Bergen «eftersom han 
till och med blir uppriktigt glad när 
man frågar honom om hjälp. Vi upp-
skattar att Fredrik aktivt och outtrött-
ligt söker upp oss ST-läkare för att ge 
oss feedback med sin goda pedagogiska 
förmåga, och därmed se till att vi blir så 
bra som möjligt.« n

Årets ST-rosor vid Karolinska 
universitetssjukhuset i Solna

n disputationer
uMeå universitet
• 5 juni. Daniel Millbourn: Closure of 
midline abdominal incisions with small 
stitches. Studies on wound complica-
tions and health economy.

uppsaLa universitet
• 2 juni. Lena Hedén: Distressing symp-
toms in children with cancer in general; 
during needle procedures in particular.
• 2 juni. Cecilia Nilsson: Characteriza-
tion of male breast cancer: from mole-
cule to clinical outcome.

karoLinska institutet
• 1 juni. Francesca Mangialasche: Ex-
ploring the role of vitamin E in Alz-
heimer’s disease.
• 1 juni. Nathalie Roos: Pathophysiology 
in postterm pregnancy – epidemiology, 
risk factors and cervical ripening.

göteborgs universitet
• 30 maj. Ingela Flytström: Different as-
pects of psoriasis.
• 5 juni. Angela Hanson: Recruitment of 
small size lungs – experimental studies.


