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■ nytt om namn

Stefan Hansson och Artur Schmidt-
chen, båda verksamma vid institutio-
nen för kliniska veten-
skaper, Lunds univer-
sitet, har tilldelats Evy
och Gunnar Sandbergs
pris till yngre, kliniska
forskare. De båda pris-
tagarna får dela på
100 000 kronor.

Stefan Hansson får
priset för sin forskning
kring preeklampsi, som
varje år drabbar 8,5 mil-
joner gravida kvinnor i
världen. Bara i Sverige
insjuknar årligen om-
kring 5 000 kvinnor i ha-
vandeskapsförgiftning.

Artur Schmidtchen be-
lönas för sin forskning
om antimikrobiella pepti-
der, kroppsegna ämnen som i framtiden
kan bli ett alternativ till antibiotika vid
behandling av hudsjukdomar.

Vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnö-
sand har som studierektorer förordnats
Peder Olsson i anestesiologi, Nader
Mafi i ortopedi och Hans Ericson i
psykiatri.
Leif Svensson, tidigare överläkare
inom verksamhetsområde kardiologi
vid Södersjukhuset i Stockholm, har till-
trätt som chef för Stockholms Prehospi-
tala Centrum, Södersjukhuset.
Elin Wallström, Lina Svenson, Anna
Bergström, Fredrik Eklund, Annika
Björnström, Sascha Eichenberger
och Jon Johansson har anställts som
AT-läkare vid Örnsköldsviks sjukhus
med tillträde den 3 september.
Följande personer har erhållit AT-block
inom Helsingborgs lasarett: Jonas
Bengtsson, Martin Larsson, Charlot-
te Liljewall, Anna Lundin, Muna Sa-
leh, Gustav Sundström, Åsa Warnolf
och Anna Wintzell.
Aikaterini Kofina tillträdde den 9 maj
en ST-läkartjänst vid ögonkliniken,
Centrallasarettet i Växjö.

Anders Alm, Enskede, 60 år, död 19 maj
Åke Eborg, Landskrona, 89 år, död 24
mars
Bertil H:son Hatt, Stockholm, 77 år,
död 20 maj
Henrik C Holmdahl, Varberg, 90 år,
död 14 februari
Bengt Kallum, Lund, 69 år, död 11 
mars
Ulf Lindewald, Falkenberg, 82 år, död 3
februari
Ingemar Ljung, Visby, 80 år, död 12 maj
Nils Johan Nilsson, Göteborg, 92 år,
död 23 maj
Dandeson Nzeribe, Köping, 69 år, död
24 maj
Björn Smith, Vänersborg, 75 år, död 8
maj
Per Zetterqvist, Nyköping, 80 år, död
28 maj

■ specialistnytt

Frivillig specialistexamen i ämnet ögon-
sjukdomar äger rum i Lund 15–16 okto-
ber 2007. Examinationen består av en
skrivning den 15 oktober samt en munt-
lig examination den 16 oktober. Delta-
gare i examinationen bör vara färdig
specialist eller i slutet av sin specialist-
utbildning.

För ytterligare information, kontakta
Kristina Tornqvist, ögonkliniken, Uni-
versitetssjukhuset, 221 85 Lund, tel
046-17 28 05, fax 046- 211 50 74, e-post:
kristina.tornqvist@skane.se
Definitiv anmälan skall ha inkommit se-
nast den 31 augusti.

Svensk förening för klinisk fysiologi ar-
rangerar specialisttentamen i samband
med riksstämman 28–30 november i
Stockholm.

För ytterligare information och an-
mälan, se ‹www.sfkf.se›.

Svenska skolläkarföreningen utlyser
forskningsanslag till medlemmar som
startbidrag för forskning som rör barn
och ungdomars hälsa och utveckling
kopplad till skolhälsovård. 
För ytterligare information, se
‹www.slf.se/skollakare›
Sista ansökningsdag är den 1 september

Åke Wibergs stiftelse delar ut anslag till
i första hand medicinsk forskning och
därutöver till humanistisk forskning.
Stiftelsen delar även ut bidrag till barns
och ungdoms vård och fostran som
främjas genom organisation eller insti-
tution som har sådant syfte samt utbild-
ning som bedrivs av skolor och motsva-
rande etablerade institutioner.

Ansökan skall göras via stiftelsens
webbplats: ‹www.ake-wiberg.com›.
Komplett ansökan skall ha inkommit
senast den 1 september. 

Harald Jeanssons Stiftelse samt Harald
och Greta Jeanssons Stiftelse utlyser
etableringsanslag till yngre disputerade
forskare.
För ytterligare information, se 
‹www.jeanssonsstiftelser.se›. Sista an-
sökningsdag är den 16 september.

■ kalendarium
35th Annual meeting on oxygen trans-
port to tissue (ISOTT 2007): Measuring
and analyzing oxygen changes – from
theoretical models to molecular imag-
ing, August 26–30, Uppsala
For further information, see
‹www.ISOTT2007.org›

15th International Balint Congress, 1–5
september, Lissabon
För ytterligare information, program
och anmälan, se
‹www.balintinternational.com› eller
kontakta Henry Jablonski, e-post:
drhj@jablonski.se
Kongressen är avgiftsfri för medicine
studerande, reducerat pris för AT-läkare 

Bleeding complications in the treat-
ment of acute coronary syndrome,
internationell konferens 3–5 oktober,
Universitetssjukhuset i Lund
För ytterligare information och anmä-
lan, se webbplatsen: 
‹www.malmokongressbyra.se›

Psykoterapeutisk behandling vid bipo-
lär sjukdom hos unga, utbildningsdagar
2–3 oktober, Lund
Medverkande: Julie Carbray och Amy
West, Pediatric Mood Disorder Clinic,
Chicago
För ytterligare information, program
och anmälan, se 
‹www.lthalland.se/bipolar›

Lundaforskare får dela
på Sandberg-pris
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På nya jobb

■ SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«
från våra läsare. Skriv och berätta om per-
soner på nya jobb eller uppdrag, vilka
som fått utmärkelser, stipendier eller
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.
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