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■ nytt om namn

Henrik R Wulff, Danmark, har tillde-
lats Bengt I Lindskogs språkpris vid
Svenska Läkaresällskapets årshögtid,

som hölls den 30 okto-
ber. Han är f d överlä-
kare i internmedicin
och professor i »klinisk
beslutningslære og
etik«. Prissumman är
på 30 000 kr.

Wulff gav 2003 ut
boken »Lægevidenska-

bens sprog – fra Hippokrates til vor tid«.
I bokens förord påpekar författaren
själv att det hittills har saknats en bok
som presenterar det medicinska fack-
språkets historiska utveckling och som
på denna grund analyserar dagens
fackspråk. Denna lucka har nu Wulff
täppt till med sin spännande översikt,
den första i sin genre på ett nordiskt
språk.

I motiveringen till priset framförs: 
»I detta pionjärarbete har medicinskt,
språkligt och idéhistoriskt vetande in-
gått en sällsynt fruktbar symbios. Fram-
ställningen är saklig men ändå lättill-
gänglig, ofta rolig i ordets svenska me-
ning. Wulff visar övertygande hur histo-
rien hjälper oss att bättre förstå och an-
vända dagens terminologi och rentav att
bättre skapa morgondagens. Han för
grundliga diskussioner även om aktuella
problem, t ex  de klassiska termernas
anpassning till våra moderna språk och
engelskans inflytande på gott och ont.
Wulffs arbete stärker vår hemkänsla i
medicinterminologins ibland svårtill-
gängliga värld, vi kommer termerna in
på livet genom att lära känna deras ut-
veckling och sammanhang. Läsningen
gör varje medicinare språkligt kompe-
tentare och säkrare, men framför allt vi-
sare och lyckligare.«

■ disputationer
9 november, hälsovetenskap, ssk ar-
betsterapi, Luleå tekniska universitet, kl
13.00, Deltasalen: Det sociala nätverkets
betydelse för delaktighet i dagliga akti-
viteter. Erfarenheter från kvinnor med
ryggmärgsskada och deras män (Gunilla
Isaksson). Fakultetsopponent: Synneve
Dahlin Ivanoff.

16 november, geriatrik, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, aulan, Vårdvetarhuset:
Depression among the very old (Ellinor

Bergdahl). Fakultetsopponent: Ingvar
Karlsson.

16 november, klinisk fysiologi, Umeå
universitet, kl 13.00, sal 933, Norrlands
universitetssjukhus: Cardiac arrhyth-
mias and heart rate variability in famil-
ial amyloidotic polyneuropathy. A clini-
cal study before and after liver trans-
plantation (Rolf Hörnsten). Fakultet-
sopponent: Staffan Andersson.

16 november, patologi, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, sal Betula, byggnad 6M:
Exoenzyme S of Pseudomonas aerugin-
osa: cellular targets and interaction with
14-3-3 (Luba Yasmin). Fakultetsoppo-
nent: Joan Olson, USA.

16 november, cell- och molekylärbiologi,
Karolinska institutet, sal 4U Solen, Al-
fred Nobels allé 8, Huddinge: Identifica-
tion of susceptibility genes for dyslexia
(Heidi Anthoni). Fakultetsopponent:
Shelley D Smith, USA.

16 november, urologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, aulan, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset: Effect of ischaemia-
reperfusion on rabbit kidney and hu-
man brain (Jagdish Gondalia). Fakul-
tetsopponent: Börje Ljungberg.

16 november, anestesiologi och inten-
sivvård, Göteborgs universitet, kl 09.00,
hörsal Arvid Carlsson, Academicum,
Medicinaregatan 3: Regional fluxes of
tissue plasminogen activator in porcine
endotoxemia (Annette Nyberg). Fakul-
tetsopponent: Else Tønnesen, Dan-
mark.

16 november, onkologi, Lunds univer-
sitet, kl 13.00, föreläsningssalen, Barn-
gatan 2, Universitetssjukhuset i Lund:
Hereditary ovarian cancer: mutation
frequencies and genetic profiles (Susan-
ne Malander). Fakultetsopponent: Anne
Dørum, Norge.

16 november, experimentell klinisk
kemi, Lunds universitet, kl 09.00, före-
läsningssal 2, Universitetssjukhuset i
Lund: Mechanisms behind the lipid-
lowering effects of ACTH. Studies in dif-
ferent experimental models (Maria
Skoog). Fakultetsopponent: Jan Oscars-
son.

17 november, klinisk fysiologi, Uppsala
universitet, kl 13.15, aulan, Gamla vård-
gymnasiet, Västerås: Left ventricular
dynamics during exercise in endurance
athletes (Milena Sundstedt). Fakultets-
opponent: Eva Nylander.

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen
ämnar våren 2008, under förutsättning
av vederbörande sjukvårdshuvudmans
medgivande, anordna följande fortbild-
ningskurser för distriktsläkare:
1. Benign smärta, 7–8 februari, Umeå
Kursledare: Johan Hambraeus, Sherild
Nath
2. Läkare som ledare i 2000-talet, 13–14
mars samt uppföljning 15–16 maj, Göte-
borg
Kursledare: Britt Bergström, Mattias
Fyhr
3. Compliance och motiverande samtal,
2–4 april, Stockholm
Kursledare: Astri Brandell Eklund, Jan-
Helge Larsen
4. Urininkontinens/överaktiv blåsa, 10
april, Stockholm
Kursledare: Astrid Lundevall
5. Case-metodik som pedagogiskt verk-
tyg i vardagen, 16–17 april, Höör
Kursledare: Britt Bergström, Charlotte
Egidius
6. Sjukskrivning i konsultationen,
23–25 april, Borgholm
Kursledare: Margus Mägi, Tina Ny-
ström Rönnås, Per Steneryd och Renée
Vickhoff
7. Palliativ medicin, 5–7 maj, Visingsö
Kursledare: Inger Fridegren, Torben
Ulvatne och Ingrid Underskog
8. Allmänläkaren och funktionell dator-
användning, 15–16 maj, Stockholm 
Kursledare: Per Lundblad, Jan Eken-
gren och Anders Nilsson
9. Ångest, stress – vad gör vi? 21–23 maj,
Stockholm 
Kursledare: Sandra af Winklerfelt, Ser-
gej Andreewitch

Anmälningsblankett skickas automa-
tiskt ut till alla medlemmar i DLF. Av-
giften för tre- och fyradagarskurserna är
4 000 kr, en- och tvådagarskurserna
kostar 3 000 kr. Observera att bidrag till
resekostnad eller kostnad för kost och
logi ej utgår från Provinsialläkarstif-
telsen.

Information om kurserna finns att
hämta via ‹www.svdlf.se›. Gå in under
»Styrelsen/Provinsialläkarstiftelsens
kurser« och skicka in anmälan elektro-
niskt eller skriv ut en anmälningsblan-
kett och skicka den till Svenska di-
striktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86
Stockholm, fax 08-790 33 95.

Frågor om kurserna besvaras av
Anne-Marie Johansson, DLFs kansli, tel
08-790 33 91, fax 08-790 33 95, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se 
Anmälan skall vara DLF tillhanda se-
nast den 23 november 2007.

Bengt I Lindskogs
språkpris 2007 

Fortbildningskurser
för distriktsläkare
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■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 13 november, kl 17.30,
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Aktuell debatt – kirurgi och EBM
Moderator: David Bergqvist
Medverkande: Kerstin Nilsson, Jörgen
Nordenström och Britt Nordlander
Ytterligare information lämnas via
‹www.sls.se›

Nya nationella försäkringsmedicinska
beslutsstödet och vad det innebär för
sjukvården, informationsmöte onsda-
gen den 14 november, kl 17.15–20.00, Jo-
sabethsalen, Sabbatsberg, Olivecronas
väg 7, Stockholm, arrangerat av Ögat på
sjukskrivning och Försäkringsmedicin-
ska kommittén inom Stockholms läns
landsting
Målgruppen är verksamhetsansvariga
inom vården, fackligt förtroendevalda,
medicinska rådgivare, chefläkare och
ansvariga inom Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen i Stockholms läns lands-
ting samt områdeschefer inom Försäk-
ringskassan
Anmälan görs senast den 9 november
per e-post: ogatpasjukskrivning@sll.se

Jönköpings Läkaresällskap, 91:e veten-
skapliga mötet, torsdagen den 15 no-
vember, kl 17.30, sjukhusmatsalen, Vär-
namo sjukhus
Piotr Szamlewski: Nya metoder för
intervention vid arytmi och hjärtsvikt
För ytterligare information, kontakta 
e-post: henrik.stjernman@lj.se

Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland, föreläsning tisdagen den 20 no-
vember, kl 19.00, Läkarsällskapets inter-
nationella hus, Klostergatan 52C, Lin-
köping
Roger Qvarsell: Kropp, fetma och bant-
ning i medicinhistoriskt perspektiv
Entréavgiften är 40 kr för icke medlem.
Gratis entré för studenter vid Linkö-
pings universitet mot uppvisande av gil-
tig studentlegitimaton

Workshop om det nya nationella försäk-
ringsmedicinska beslutsstödet, tisda-
gen den 20 november, kl 17.15–20.00,
Fataburen, Magnus Ladulåsgatan 63A,
nb, Stockholm, arrangerad av Ögat på
sjukskrivning och Försäkringsmedi-
cinska kommittén inom Stockholms
läns landsting
Målgruppen är läkare, handläggare på
Försäkringskassan och försäkrings-
läkare 
Anmälan görs senast den 15 november
per e-post: ogatpasjukskrivning@sll.se

Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1 338:e ordinarie sammanträde,
torsdagen den 22 november, kl 18.30, å
Sjöofficerssällskapets lokaler i Karls-
krona
Anders Halling: Komorbiditet – en bety-
delsefull faktor i sjukvården
Föredraget följs av gåsamiddag
Anmälan om deltagande vid supén görs
senast den 19 november per e-post:
Karlskrona.Lakareforening@Gmail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av Rut
Öien, e-post: rut.oien@ltblekinge.se

Medicinarspexet i Umeå firar i år 25-
årsjubileum och inbjuder tidigare med-
lemmar till mingel lördagen den 24 no-
vember före föreställningen av årets
spex, Attila – hunnernas konung, och till
efterföljande jubileumsfest.

För mer information och anmälan till
festen, se ‹www.medicinarspexet.se›.

Medicinhistoriska museet i Uppsala,
föreläsning söndagen den 25 november,
kl 13.30–14.15, Eva Lagervalls väg 8
Yngve Hofvander: Linnés apostlar –
hälften dog på de farofyllda resorna.
Varför?

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se

Umeås medicinarspex
25-årsjubilerar


