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n nytt om namn

SalusAnsvar-priset, ett av Nordens 
största medicinpriser, har tilldelats 

professor Ola Didrik 
Saugstad, verksam vid 
Oslo universitetssjuk-
hus/Rikshospitalet och 
Oslo universitet.

I sin banbrytande 
forskning har Saugstad 
visat att användning av 
syrgas vid återuppliv-
ningsförsök av nyfödda 
kan vara skadlig. Han 
har även visat att syr-

gas kan ersättas med helt vanlig luft 
och att man på så sätt kan reducera 
dödligheten bland barn som måste 
återupplivas med 30 procent. Globalt 
sett innebär det att 250 000 barn värl-
den över kan räddas till livet varje år.

Priset, som är på en miljon kronor, 
kommer att delas ut den 28 november i 
samband med Medicinska riksstäm-
man i Stockholm. n

SalusAnsvar-pris för  
forskning om vård av nyfödda

Ola Didrik
Saugstad

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen 
anordnar våren 2013 följande fortbild-
ningskurser för distriktsläkare:
1. Endokrinologi för allmänläkare, 18–
19 mars, Stockholm
Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér m fl
2. Praktisk juridik för allmänläkare – 
intyg, lagar, sekretess, 21–22 mars, 
Stockholm
Kursledare: Margaretha Buhre, Susanne 
Linder och Per Gröndahl
3. Praktisk diagnostik och behandling 
av idrottsskador, 17–18 april, Stockholm
Kursledare: Björn Engström, Anders
Valentin och Sandra af Winklerfelt
4. Basal urologi för primärvårdsläkare, 
24–26 april, internat i Stockholmstrak-
ten
Kursledare: Astrid Lundevall och Tor-
sten Sandin
5. Palliativ medicin med inriktning på 
Säbo, 6–8 maj, internat i Stockholms-
trakten
Kursledare: Inger Fridegren, Lena Hjel-
merus, Staffan Lundström m fl
6. Ångest, stress – vad gör vi? 22–23 
maj, Stockholm
Kursledare: Sandra af Winklerfelt

Kursavgiften är 5 000 kr (inkl moms). 
Kaffe och lunch är inkluderat på de kur-
ser som inte sker i internatsform. Kost-
nad för logi och resor tillkommer.
Information om kurserna finns att 
hämta via ‹www.svdlf.se›. Gå in under 
»Provinsialläkarstiftelsen«, skriv ut en 
anmälningsblankett och skicka den till 
nedanstående adress. Det går också att 
anmäla sig elektroniskt.

Frågor om kurserna besvaras av 
 Anne-Marie Johansson på DLF:s kans-
li, 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 DLF tillhanda senast 
den 23 november 2012. n

Fortbildningskurser 
för distriktsläkare

Eva Rask har antagits som docent i 
medicinsk vetenskap med inriktning 
medicin vid Örebro universitet. n

Ny docent i Örebro

Håkan Ahlman, Västra Frölunda, 65 
år, död 21 september
Andreijs Breikss, Göteborg, 82 år, död 
13 oktober
Lennart Gewertz, Nyköping, 73 år, 
död 2 oktober
Jens Holmboe, Hudiksvall, 65 år, död 
15 oktober
Eva Neuman-Nicolaidou, Ystad, 81 år, 
död 21 september
Claes Waller, Örebro, 68 år, död 14 
oktober

Avlidna

n kalendarium
Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland, föreläsning tisdagen den 20 
november, kl 19.00, Läkarsällskapets 
internationella hus, Klostergatan 45C, 
Linköping
Pia Höjeberg: Jordemor – barnafödan-
dets historia
Entréavgiften är 50 kr för icke medlem 
i Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland. Gratis entré för studenter vid 
Linköpings universitet mot uppvisande 
av giltig studentlegitimation

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 13 november, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Den gravida mannen
Medverkande: Claudia Bruss (modera-
tor), Cecilia Dhejne och Marc Bygdeman
Ingen föranmälan krävs

Sveriges läkares musiksällskap och 
Karolinska institutets kulturråd inbju-
der till ett evenemang på temat Bach, 
Goldbergvariationerna och Bergman, 
tisdagen den 20 november, kl 19.00,  
Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 
16, Stockholm
Medverkande: Bengt Lundin, tonsättare 
och professor i musikteori vid Göte-
borgs universitet, Lucia Negro, pianist 
med mångårig verksamhet i Kungliga 
filharmonikerna
I entréavgiften (140 kr) ingår mingel 
med dryck och lättare förtäring
Anmälan görs senast 16 november per 
e-post: lennart.malmstrom@glocalnet.
net eller christer.paul@ki.se

Karlskrona läkareförening  inbjuder till 
sitt 1 378:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 22 november, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Lars Thurn: Massiv obstetrisk blödning 
– vad gör vi?
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: goran.bjork@bahnhof.se

Medicinhistoriska aspekter på sjuka 
läkare och föränderliga diagnoser, 
medicinhistoriskt seminarium den 12 
december, kl 13.00–16.00, sal F-1, 
Blocket, Universitetssjukhuset, Lund
Program
Peter M Nilsson: Välkomsthälsning
Jonatan Wistrand: Läkaren som patient 
– patienten som läkare
Carl-Magnus Stolt: Ivar Sandström – 
läkaren och människan
Anders Biörklund: Den oplanerade
kokainisten – kirurgen William Stew-
art Halsted
Bengt Lindskog: En diagnos är en dia-
gnos – är en diagnos – med medicinhis-
toriska aspekter
Herman Holm: Diagnoser som maktut-
övning
Sten Theander: Hur forskningsintresset 
för en viss sjukdom/diagnos ändras 
över tid – analys av trender i PubMed 
för utvalda diagnoser 
Peter M Nilsson: Diagnostisk värde-
skala – fina och mindre fina diagnoser
För ytterligare information, kontakta 
e-post: Peter.Nilsson@med.lu.se
Ingen föranmälan krävs

Kurs för utländska läkare inom primär-
vården i svenskt uttal och kommunika-
tion på arbetsplatsen, i arrangemang av 
Sundbybergs folkhögskola
För mer information om kursen, se 
‹www.sundbybergsfolkhogskola,se›
Anmälan görs per e-post:
inger.beer@folkbildning.net

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender
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