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   ■ meddelanden

Lars Klareskog får priset för sin forskning på kopplingen mellan arv 
och miljö i samband med reumatoid artrit.

Lars Klareskog belönas med 
Crafoordpriset i polyartrit
Lars Klareskog, professor i 
reumatologi vid Karolinska 
institutet, har fått Crafoord-
priset 2013 som delas ut av 
Kungl Vetenskapsakademien. 
Han delar priset med  Peter 
K Gregersen, The Feinstein 
Institute for Medical Research, 
Manhasset, och Robert J 
Winchester, Columbia Uni-

versity, New York. De får pri-
set för »upptäckter rörande 
betydelsen av olika ärftliga 
faktorer och deras samver-
kan med omgivningsfaktorer 
för uppkomst, diagnos och 
klinisk handläggning av reu-
matoid artrit. Prissumman 
på 4 miljoner kronor delas 
lika mellan pristagarna. n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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Arkan Sayed- 
Noor, medi- 
cine doktor och 
överläkare på 
ortopedklini-
ken vid Sunds-
valls sjukhus, 
har belönats 

med Fellowship of the Royal 
College of Surgeons in Ire-
land. Han tog emot utmärkel-
sen vid en ceremoni som hölls 
den 10 december i Dublin. n

Irländsk utmärkelse 
till Arkan Sayed-Noor

Vid Linköpings universitet 
har som docenter antagits 
Lennart Nilsson i kardiolo-
gi, Anna-Clara Spetz Holm 
i obstetrik och gynekologi 
samt Elena Vikström i me- 
dicinsk mikrobiologi. n

Nya docenter 
i Linköping

läs mer Möten och konferenser:  
Läkartidningen.se/kalender 
Aktuella disputationer: 
Läkartidningen.se/disputationer 

Svensk förening för obstetrik 
och gynekologi, SFOG, har 
följande styrelse 2013:  
Harald Almström (ordfö-
rande), Lotti Helström (vice 
ordförande), Louise Thunell 
(facklig sekreterare), Annika 
Strandell (vetenskaplig sek- 
reterare), Sven-Eric Olsson 
(skattmästare), Jan Brun-
hildsen (utbildningssekre- 
terare), Anna Ackefors  
(redaktör), Lars Ladfors 
(webbansvarig) samt Malin 
Sundler och Anna Pohjanen 
(ledamöter). n

SFOG:s styrelse 2013

Gunnar Nilssons Cancerstif-
telse har till ändamål att bl a  
stödja utbildning och forsk-
ning vars syfte är att bekäm-
pa cancersjukdomar. Stiftel-
sen stödjer företrädesvis kli-
nisk och klinisk experimen-
tell cancerforskning av redan 
disputerade forskare i södra 
Sverige. Bidrag lämnas en-
dast undantagsvis åt forskare 
vilka inte är verksamma i 
södra Sverige. 

Ansökan om bidrag till pro-
jektanslag kan göras endast 
av den som är huvudman för 
projektet. Bidrag till resor ges 
endast i undantagsfall (ab-
strakt/inbjudan ska bifogas 
om ansökan avser resa). 
Det utdelningsbara beloppet 
år 2013 är ca 6 miljoner kr.

Ansökan görs via
‹www.cancerstiftelsen.se› till 
och med den 1 mars. n

Utlysning av medel 
för cancerforskning

Stiftelsen Läkare mot aids 
forskningsfond ledigförkla-
rar härmed forskningsanslag 
för studier som syftar till be-
handling av HIV-infektion 
eller dess följdtillstånd och 
till förebyggande åtgärder. 
Upp till 100 000 kr kan anslås 
till varje beviljat projekt.

Projekt som har klinisk re-
levans prioriteras högt. Stor 
vikt läggs på att ansökningar-
nas utformning håller hög 
kvalitet. Resebidrag beviljas 
inte.

Ansökan lämnas enligt in-
struktioner som hämtas via 
‹www.aidsfond.se›. Ansök-
ningssystemet stänger den 1 
mars, kl 24.00. Ansökan kan 
bara beaktas om forskaren/
sökandegruppen har avrap-
porterat alla eventuella tidi-
gare anslag från Forsknings-
fonden. För forskning på 
människor eller djur krävs 
godkännande från etikpröv-
ningsnämnd respektive djur-
försöksetisk nämnd.

För ytterligare information 
kontakta stiftelsens ordfö-
rande Kristina Broliden, tel 
08-517 760 45 (kristina. 
broliden@karolinska.se). 
Frågor kan även lämnas på 
fondens webbplats. n

Anslag att söka för 
HIV- och aidsforskning

Cullbergstipendiet delas ut 
till specialister i psykiatri, 
barnpsykiatri eller rättspsy-
kiatri och läkare i specia-
listutbildning inom samma 
fält för att auskultera på psy-
kiatrisk klinik eller institu-
tion utomlands. Stipendierna 
är på sammanlagt 150 000 kr 
och utdelas med stöd av Stif-
telsen Natur & Kultur.

För mer information, se 
‹www.svenskpsykiatri.se›. 
Sista ansökningsdag är den 
15 februari. n

Cullbergs resestipen-
dium för psykiatrer

Sveriges läkarförbunds 
chefsförening avhåller sitt 
ordinarie fullmäktigemöte 
med efterföljande temakväll 
torsdagen den 18 april, kl 
15.00–16.00, på Hotel Radis-
son Blu Royal Viking i Stock-
holm.

Enligt föreningens stadgar 
äger varje föreningsmedlem 
rätt att närvara och yttra sig 
vid mötet. Motioner väckta av 
lokalavdelning eller enskild 
medlem ska vara styrelsen 
tillhanda senast den 18 mars 
2013.

Föreläsare på det efterföl-
jande seminariet är Margare-
ta Rödén, Kajsa Giesecke, Gu-
nilla Gunnarsson och Tova 
Jexmark och det hela avslutas 
med en paneldiskussion. 
Utförligt program finns att 
hämta via ‹www.slcf.se›. n

SLCF:s fullmäktige-
möte 2013

Anders Alstad, Göteborg, 
62 år, död 15 januari
Christer Gunnarsson, Örn-
sköldsvik, 84 år, död 7 januari
Börje Lindgren, Kumla, 
92 år, död 18 januari
Per Myhrman, Göteborg, 
73 år, död 21 december
Bo Johan Norlén, Uppsala, 
73 år, död 31 december
Inge Sjögren, Sandviken, 
62 år, död 4 januari

Avlidna

■ kalendarium
Svenska sällskapet för re-
produktionsmedicin, årsmö-
te 12–13 april, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm
Tema: För sjuk för att få barn
För information och anmä-
lan, se ‹www.ssrm.se›

6:e Nordiska specialistkur-
sen i palliativ medicin med 
start i september 2013, i ar-
rangemang av de nordiska 
specialistföreningarna för 
palliativ medicin
För ytterligare information 
och anmälningsblankett, se 
‹www.slf.se/sfpm›. Sista an-
mälningsdag är den 15 mars


