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■ nytt om namn

Anders Jahres stora medicinska pris för
2007 har tilldelats Thomas Edlund,
professor i molekylärbiologi vid Umeå

Center for Molecular
Medicine, Umeå uni-
versitet. Han får priset
för sin banbrytande
forskning om hjärnans
tidiga utveckling. 

Omogna celler (stam-
celler) kan utvecklas till
alla typer av organ, och

Edlund har klarlagt varför några av des-
sa celler utvecklar sig till hjärnceller.
Han har även kartlagt kemiska signaler
som styr programmeringen av de omog-
na cellerna till olika delar av nervsyste-
met.

Priset delas ut av universitetet i Oslo
och är på 1 miljon norska kronor.

Den 1 oktober tillträder Fekadu Mer-
dasa en överläkartjänst i urologi vid
kirurgiska kliniken, Länssjukvården
Växjö.
Vid Blekingesjukhuset har som ST-
läkare anställts Alexander Bengtsson
vid Basenhet medicin, Karlshamn, samt
Tommy Johansson och Muhanad Ah-
med vid Basenhet medicin, Karlskrona.

Ulla Beling, Sollentuna, 80 år, död 23
augusti
Bengt H Johansson, Stocksund, 70 år,
död 11 augusti
Olle Jonsson, Ebbamåla, 65 år, död 31
juli
Finn Landgren, Kalmar, 65 år, död 25
juni

Ulrich von Pawel-Rammingen har
antagits som docent i molekylärbiologi
vid medicinska fakulteten, Umeå uni-
versitet.

Den sökte författaren i Sommarkryss
32–33 var Bo Setterlind och titeln på
dikten »Ruddammen«. Den fullständiga
meningen i det nedre rutsystemet skall
vara: Att stå på mjuka stränder och glida
ut med blicken över dammen som på
vattenskidor och följa en liten groda,
när den trampar vatten, och strö en dikt
för vinden.

De tre först öppnade rätta svaren har
skickats in av Lars Ysander, Varberg,
Arne Gustafsson, Lund, och Gunnar
Lundqvist, Jönköping. Vinnarna belö-
nas med var sin bokcheck.

■ disputationer
11 september, klinisk medicin, ssk uro-
logi, Lunds universitet: Cellular path-
ways in angiogenesis and tumor cell in-
vasion in prostate cancer (Barbara We-
giel). Fakultetsopponent: Jiri Bartek,
Danmark.

13 september, pediatrisk vetenskap,
Karolinska institutet, kl 09.30, audito-
riet, CMM, L8:00, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Genetic and patho-
physiological study of desmin derange-
ments in cardiac disorders (Anna Kosta-
reva). Fakultetsopponent: Yassemi Ca-
petanaki, Grekland.

14 september, barnendokrinologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Rehabsalen,
S2:01, Norrbacka, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Effects of endo-
crine disruptors on adrenocortical and
Leydig cell steroidogenesis (Vichit Su-
pornsilchai). Fakultetsopponent: Rag-
nar Bjarnason, Island.

14 september, molekylär cellbiologi,
Karolinska institutet, kl 09.00, sal B64,
Karolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge: DNA analogs for the purpose of
gene therapy (Mathias G Svahn). Fakul-
tetsopponent: Bernard Lebleu, Frank-
rike.

14 september, laboratoriemedicin, ssk
klinisk genetik, Lunds universitet, kl
13.00, Segerfalksalen, Biomedicinskt
centrum: Computational biology of
blood disorders: patterns and algo-
rithms (Björn Nilsson). Fakultetsoppo-
nent: Carsten Wiuf, Danmark.

14 september, tumörimmunologi, Lunds
universitet, kl 13.00, GK-salen, BMC,
Sölvegatan 19: Mesenchymal stem cells

in tumor growth inhibition and carti-
lage differentiation (Laura Varas). Fa-
kultetsopponent: Frank Barry, Irland.

18 september, pediatrik, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallen-
berg neurocentrum, BMC, Sölvegatan
17: ADAMTS13 phenotype in health and
disease with special reference to throm-
botic thrombocytopenic purpura (Mi-
nola Manea). Fakultetsopponent: Jan
Voorberg, Nederländerna.

19 september, onkologi, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, Lionsalen, onkologiska
kliniken, Norrlands universitetssjuk-
hus: Angiogenesis in human renal cell
carcinoma – hypoxia, vascularity and
prognosis (Johanna Sandlund). Fakul-
tetsopponent: Elisabeth Kjellén.

20 september, onkologi/omvårdnad,
Umeå universitet, kl 09.00, Lionsalen,
onkologiska kliniken, Norrlands univer-
sitetssjukhus: Att leva med kroppsliga
förändringar vid obotlig cancersjukdom
med fokus på prostatacancer: »Jag är
frisk – bortsett från att jag har cancer
som är dödlig, men det är liksom en an-
nan sak« (Olav Lindqvist). Fakultetsop-
ponent: Carol Tishelman.

20 september, onkologi, Umeå univer-
sitet, kl 13.00, föreläsningssal Betula,
byggnad 6M: Genetic variation and pro-
state cancer (Sara Lindström). Fakultet-
sopponent: John A Todd, England.

21 september, epidemiologi, Karolinska
institutet, kl 09.00, hörsal Rockefeller,
Nobels väg 11: Fetal programming and
subsequent risks in adulthood: are the
associations confounded by genetic
and/or environmental factors? (Niklas
Bergvall). Fakultetsopponent: David
Leon, England.

21 september, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, CMM,
L8:00, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Ro52 antibodies and suscep-
tibility genes in congenital heart block
(Linn S Strandberg). Fakultetsoppo-
nent: Robert Hamilton, Kanada.

21 september, medicinsk lednings-, or-
ganisations- och innovationskunskap,
Karolinska institutet, kl 13.00, Andreas
Vesaliussalen, Berzelius väg 3: Getting
going on getting better: How is systema-
tic quality improvement established in a
healthcare organization? Implications
for change management theory and
practice (Johan Thor). Fakultetsoppo-
nent: Kieran Walshe, England.

Anders Jahres medicinska
pris till Thomas Edlund

På nya jobb

Avlidna

■ VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är viktig
och intresserar många. Personalavdel-
ningar och andra berörda kan sprida den
effektivt genom att sända in uppgifterna
till Läkartidningen, Box 5603, 114 86
Stockholm. Frågor besvaras av Carin
Jacobsson, tel 08-790 34 78, e-post: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Ny docent i Umeå

Rätt lösning
till Sommarkryss 32–33
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■ kalendarium
Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1 336:e ordinarie sammanträde tors-
dagen den 27 september, kl 18.30, å Sjö-
officerssällskapets lokaler i Karlskrona 
Ingvar Ovhed: Klinisk forskning i födel-
sevåndor
Föredraget följs av Dîner Vinicole
Anmälan om deltagande vid supén görs
senast den 24 september per e-post:
Karlskrona.Lakareforening@Gmail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av Rut
Öien, e-post: rut.oien@ltblekinge.se

Svenska läkare mot kärnvapen, Stock-
holmsföreningen, årsmöte onsdagen
den 17 oktober kl 18.00, Sveriges läkar-
förbund, Villagatan 5, Stockholm
Efter årsmötet ger Leonore Wide och
Meit Krakau glimtar från konferensen
»Nuclear weapons: The final pan-
demic«

Västsvenska dermatologmötet, freda-
gen den 19 oktober, Konferenscentrum
Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Gö-
teborg
Program
13.15–14.15 Jeanne Duus Johansen:
From research to prevention of contact
allergy
14.45 Ann-Therese  Karlberg: Göteborg
Science Centre for Molecular Skin 
Research
15.00 Marica Ericsson: Fotodynamisk
terapi och icke-invasiv diagnostik av
hudcancer: Avancerade avbildningstek-
niker sätter huden i fokus
15.30–15.50 Moa Andresen Bergström:
Metabolisk aktivering i huden av icke-
allergena ämnen
16.10 Lina Hagvall: Aktivering av par-
fymämnen i luft
16.30 Johanna Bråred Christensson:
Kontaktallergi av parfymer – kliniska
aspekter
17.30 Dia-klinik
18.30 Buffé 
Anmälan görs per e-post:
inger.forsell@derm.gu.se eller via
‹pdf.nu

Klinisk forskning utanför universitets-
sjukhusen, seminarium tisdagen den 30
oktober, Aros Congress Centrum, Väs-
terås, i arrangemang av Centrum för kli-
nisk forskning, Västerås
Målgrupp: Politiker, tjänstemän och
forskningsintresserade landstingsan-
ställda inom Uppsala–Örebroregionen
Program
09.30 Jerzy Leppert, Göran Nilsson: In-
ledning
09.45 Olle Stendahl: Klinisk forskning i

Sverige, utveckling de senaste åren 
10.05 Lars Leijonborg: Framtiden för
klinisk forskning
10.35–11.05 Bengt Westermark: Tankar
om centrumbildningar inom Uppsala–
Örebroregionen
11.10 Leif Bergkvist: Sentinel node – ett
exempel på hur man kan överföra resul-
tat från spjutspetsforskning till praktisk
sjukvård
11.30–11.50 Rickard Sjöberg: Samspel
mellan gener och miljö. Samverkan
mellan Västerås och NIH, Washington
13.20 Mats Svegfors: Sjukvårdens ut-
veckling ur ansvarsutredningens per-
spektiv
13.40 Håkan Billig: Bör klinisk forsk-
ning utanför universitetssjukhusen
konkurrensutsättas?
14.00 Jan Brithon: Regional forsknings-
fond Uppsala–Örebroregionen
14.15 Carola Lemne: Sjukhusdirektörens
syn på klinisk forskning
15.05 Paneldiskussion: Hur kan vi öka
förståelsen för klinisk forskning utanför
universitetssjukhusen? Ett gemensamt
uppdrag för länssjukvården och univer-
sitetssjukhusen
Utfrågare: Johan Carlander och Josefin
Viklund
16.05–16.15 Avslutande diskussion 
För anmälan och ytterligare informa-
tion, se ‹www.ltv.se/ckfvasteras›

Nanna och Albert Skantzes minne är en
stiftelse grundad genom donation av
framlidna doktor Elsa Skantze, Uppsala.
Den har till ändamål att genom utde-
lande av stipendier främja klinisk medi-
cinsk forskning och utbildning. Stipen-
dierna skall bereda möjlighet att följa
kvalificerad sjukvårdsverksamhet vid
utländska institutioner eller att delta i
medicinska symposier och kongresser.
Stiftelsens medel förvaltas av Sveriges
läkarförbunds centralstyrelse, som ock-
så fördelar stipendierna. Följande prio-
riteringsordning tillämpas vid fördel-
ningen:
1. Mottagare av stipendium skall vara
medlem i Sveriges läkarförbund.
2. I enlighet med stadgarna skall sökan-
den bestyrka att den planerade utbild-
nings- och forskningsresan kan medföra
värdefulla kunskaper inom den sökan-
des verksamhetsområde.
3. Företräde bland dem som kvalificerat
sig ges den med vetenskaplig dokumen-
tation inom det aktuella verksamhets-
området.
4. Stipendium ges företrädesvis så-
dana sökande som arbetar vid enhet

som ej utgör högskoleinstitution.
5. Sökande skall uppge om han/hon för
samma ändamål har sökt eller erhållit
medel från annan bidragsgivare.
6. Tidigare eller för närvarande fackligt
aktiv sökande äger visst företräde.
7. Stipendium utgår inte för resa eller
symposium som vid ansökningstillfället
redan ägt rum.

Det totala beloppet att fördela på be-
höriga sökande rör sig om 30 000 kr.
Den som erhållit stipendium för att följa
sjukvårdsverksamhet vid utländska in-
stitutioner skall efter avslutad resa läm-
na en kortfattad skriftlig redogörelse till
centralstyrelsen över vad som förevarit.

Ansökan skall göras på särskild blan-
kett som kan rekvireras per tel 08-
790 34 01, fax 08-20 57 18, e-post:
info@slf.se eller skriftligen från
Sveriges läkarförbund, Box 5610, 114 86
Stockholm. Ansökan skall vara inkom-
men senast den 9 november 2007.

Svenska utbildningsrådet anordnar 5–6
december prov för diplom i klinisk pröv-
ning. Provet, som äger rum i Stockholm,
består av hemuppgift, skriftligt test och
muntligt förhör.

Diplomeringen är avsedd för personer
som arbetar med kliniska prövningar
inom sjukvården eller industrin (t ex lä-
kare, forskningssjuksköterskor, biome-
dicinska analytiker, kliniska prövnings-
ledare) och har både gedigna teoretiska
kunskaper samt lång praktisk erfaren-
het av kliniskt prövningsarbete.

För forskningssjuksköterskor inom
offentlig sektor finns nu möjlighet att
söka stipendium för diplomering i kli-
nisk prövning. Stiftelsen Pharmaceuti-
cal Medicine delar årligen ut tre stipen-
dier à 10 000 kr för att underlätta för
forskningssjuksköterskors diplomering.
Ansökan om stipendium kan göras sam-
tidigt med ansökan till diplomerings-
provet. Besked om eventuellt erhållet
stipendium meddelas under december.

För ytterligare information och blan-
ketter, se ‹www.swepharm.se› eller kon-
takta Inger Fagerhäll, tel 08-723 50 87,
e-post: inger.fagerhall@swepharm.se
Sista dag för ansökan till höstens prov är
den 15 oktober.

Stipendier från Nanna
och Albert Skantzes minne

Prov för diplom
i klinisk prövning 

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


