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 n nytt om namn

Tino Ebbers, professor i kardiovasku-
lär fysiologi vid Hälsouniversitetet i 

Linköping, har tillde-
lats Erik K Fernströms 
pris till yngre, särskilt 
lovande och fram-
gångsrika forskare. 
Han bedriver forskning 
i gränsskiktet mellan 
medicin och teknik, 
med fokus på bildgene-
rerande tekniker för 
visualisering och kvan-

tifiering av kardiovaskulär hemodyna-
mik och funktion.

Ebbers och hans kolleger har huvud-
sakligen använt sig av magnetkamera-
tekniken, som gör det möjligt att kvan-
titativt mäta och avbilda funktionella 
förlopp i människokroppen, som blod-
flödeshastigheten, utan att utsätta den 
undersökta personen för skadlig strål-
ning. Flera av dessa metoder används 
nu över hela världen för att skapa  
informativa tidsupplösta tredimensio-
nella bilder av blodflödet i det friska 
och sjuka hjärtat och kärlsystemen, 
bland annat inom ramen för ett EU-
projekt med andra ledande forskare 
från Europa. n

Linköpings Fernströmpris 
till Tino Ebbers

Tino Ebbers

Lars Henningsohn har antagits som 
docent i ämnet urologi vid Karolinska 
institutet. n

Ny docent i urologi

I samband med Kris- och 
traumacentrums 20-årsju-
bileum den 21 september 
tilldelades med dr Göran 
Bodegård, Stockholm, ett 
hederspris till minne av  
grundarna Sten W Jakobs-
son och Hartmut Apitzsch. 

Priset motiveras av Bode-
gårds insatser inom behandling av och 
forskning på apatiska barn med beva-
rad integritet. n

Kris- och traumacentrums 
hederspristagare

Göran
Bodegård

n Alla möten och konferenser: 
Läkartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Läkartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Lars-Erik Adolfsson, Bankeryd, 63 år, 
död 29 augusti
Tore Leonhardt, Vänersborg, 83 år, 
död 1 oktober
Olof Palm, Uddevalla, 81 år, död 9 sep-
tember
Rune Gabriel Rålamb, Lund, 89 år, 
död 10 september
Bengt Swahn, Lerdala, 85 år, död 28 
september

Avlidna

Sjukhusläkarna förvaltar Stiftelsen 
Sjukhusläkarföreningens understöds-
fond och Stiftelsen Lasarettsläkaren 
Gustaf Wennerströms donationsfond. 
Fonderna kan dela ut medel till behö-
vande medlemmar i Sjukhusläkarna 
eller till medlemmars efterlevande.

I ansökan om medel ur fonden ska 
lämnas motivering för vad pengarna 
ska användas till och en redogörelse för 
ekonomi och familjesituation samt an-
knytning till Sjukhusläkarna. I enlig-
het med stadgarna prioriteras barn och 
behövande änkor/änklingar till avlidna 
medlemmar. För sökande med en årsin-
komst överstigande 150 000 kr bedöms 
behovet av understöd från fall till fall.

Från understödsfonden kan medel 
utgå till medlemmar som har särskilda 
behov. Behovet av understöd bedöms  
från fall till fall utifrån den totala fa-
miljeekonomin. Till ansökan ska kopia 
av senaste självdeklaration bifogas.
Vid frågor, kontakta Madeleine Blom-
quist på Sjukhusläkarnas kansli, tel 08-
790 34 50. 

Särskild ansökningsblankett samt 
riktlinjer för fondutdelning kan rekvi-
reras per tel ovan, e-post: madeleine.
blomquist@slf.se eller hämtas via 
‹www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/
Yrkesforening/Sjukhuslakarforeningen/
Fondmedel/›.  Sista ansökningsdag är 
den 15 december. n

Medel att söka ur 
Sjukhusläkarnas fonder

n kalendarium
Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 28 oktober, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Leif V Eriksson: Kåseri om skrock i 
gången tid och nutid
Ingen föranmälan krävs

Autonomi till varje pris? Etiska aspek-
ter på patientinflytande och integritet. 
Seminarium torsdagen den 8 novem-
ber, kl 10.00–16.30, Rosenbads konfe-
renscenter, Stockholm, i arrangemang 
av Statens medicinsk-etiska råd
För information och anmälan, se  
‹www.smer.se›

Det medicinska samtalet, kommunika-
tionskurs för ST-läkare och intressera-
de specialistläkare, 28 januari–1 febru-
ari 2013, Skalstugan, Duved
För ytterligare information, se 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20120193)
Anmälan görs via ‹www.sfam.se› eller 
e-post: kansli@sfam.se

7:e nationella konferensen om patient-
säkerhet, 29–30 januari 2013, Stock-
holmsmässan, Älvsjö
För ytterligare information, se ‹http://
patientsakerhetskonferensen.se/›

Magen David Adom inbjuder till semi-
narium 10–14 mars 2013, Tel Aviv,  
Israel
För ytterligare information, se ‹www.
jewishhealthcareinternational.org› el-
ler kontakta e-post: vickia@mda.org.il
Sista anmälningsdag är den 1 februari

Hjälp det blöder! Från teori till klinisk 
praxis. Utbildning om blödningsproble-
matik, 31 januari–1 februari 2013, Jo-
hannesbergs slott, nära Arlanda
Målgrupp: Specialister inom kirurgiska 
discipliner, anestesi och intensivvård
Kursinformation finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20120171)
Kontaktperson är Lillemor Stattin Gus-
tafsson, tel 0738-01 88 91, e-post: 
lillemor@octapharma.se

n disputationer
UMeå Universitet
• 26 oktober. Johanna Bergh Drott: The 
role of microorganisms in prostate can-
cer development.
• 26 oktober. Mark Henein: Echocardio-
graphic assessment of left atrial func-
tion in health and disease.

örebro Universitet
• 26 oktober. Jessica Carlsson: Identifi-
cation of miRNA expression profiles for 
diagnosis and prognosis of prostate 
cancer.

kAroLinskA institUtet
• 26 oktober. Tiina Rysä Konradsen: 
Congenital ectopia lentis – diagnosis 
and treatment.

göteborgs Universitet
• 26 oktober. Maria Lidqvist:
Monoclonal antibodies against human 
papillomavirus E7 oncoprotein  
diagnosis of cervical neoplasia and 
cancer.


