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Tom Böhling föddes i Helsingfors 1958. 
Han avlade studentexamen vid Svenska 
normallyceum 1977 och blev medicine 
licentiat från Helsingfors universitet 
1984. Han blev specialist i patologi 
1992, disputerade för medicine dok-
torsgraden 1998 och blev docent i pa-
tologi vid Helsingfors universitet 1999. 
Dessutom har Tom Böhling studerat 
ekonomi och ledarskap på program-
met Aalto Executive MBA (EMBA) vid 
Aalto EE (Aalto University Executive 
Education Oy).

Tom Böhling var assistent och klinisk 
lärare 1983–1995 samt 1997–1998 på 
Institutionen för patologi vid Helsingfors 
universitet. Han jobbade som gästforskare 
vid Rizzoli-institutet i Bologna, Italien 
1995–1996. Perioden 1999–2012 inne-
hade Tom Böhling olika positioner vid 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikts laboratorium HUSLAB, dels som 
avdelningsöverläkare och enhetschef, dels 
som administrativ överläkare. Från och 
med 2012 har Tom Böhling innehaft den 
svenskspråkiga professuren i patologi och 
samtidigt varit prefekt för klinisk-teore-
tiska institutionen (Haartman-institutet).

I sitt forskningsarbete är Tom Böhling 
inriktad på tumörbiologi, särskilt tumö-
rers differentiering, genetik och kliniska 
korrelationer. Avhandlingsarbetet be-
handlade hemangioblastom, en hjärn-
tumör som förekommer speciellt hos 
patienter med den nedärvda sjukdomen 
von Hippel-Lindaus sjukdom. Senare 
fokuserades intresset på skelett- och 

mjukdelstumörer och på senare år även 
på en ovanlig virusinducerad hudtumör, 
Merkel cell karcinom. Han har publice-
rat cirka 150 originalpublikationer samt 
ett antal översiktsartiklar och bokkapi-
tel. Dessutom har han varit sakkunnig 
och medförfattare till tre av WHO:s tu-
mörklassifikationsböcker. Tom Böhling 
har handlett fyra doktorsavhandlingar 
och han handleder för närvarande fem 
doktorandstuderande.

Vid sidan av sitt kliniska arbete och 
sin forskning har Tom Böhling deltagit 
aktivt i olika vetenskapliga föreningar. 
Han var styrelsemedlem i Finska Läka-
resällskapet 2007–2011 och ordförande 
2012–2013. Han har också innehaft 
styrelseuppdrag i bl.a. Medicinska 
understödsföreningen Liv och Hälsa 
samt Pro Medico. Internationellt sam-
arbete har Tom Böhling idkat bl.a. som 
styrelsemedlem och vice ordförande i 
Skandinaviska sarkomgruppen. Han 
har varit sakkunnig och referenspatolog 
i ett flertal internationella vårdprotokoll 
gällande bentumörer.

Fritiden fylls av olika slags kultureve-
nemang; konserter, teater och gallerier. 
Speciellt intresserad är han av barock-
musik och finländsk samtidskonst. På 
somrarna sköter han om sina cirka 300 
rhododendron och azaleor på Vessö i 
Borgå.

Docenten, medicine doktor Tom  
Böhling utnämndes till den svensksprå-
kiga professuren i patologi från och med 
den 1 oktober 2013.

Tom Böhling, ny innehavare  
av den svenskspråkiga professuren  
i patologi
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Oskari Heikinheimo föddes på Kvin-
nokliniken den 11 januari 1963, men 
levde sina första år i Jyväskylä och 
avlade studentexamen vid Jyväsky-
län Lyseon Lukio år 1982. Han blev 
medicine licentiat och doktor 1989 
från Helsingfors universitet. Doktors-
avhandlingen behandlade farmakoki-
netiken hos antiprogestin RU486 (mi-
fepriston). År 1996 utnämndes han till 
docent i experimentell endokrinologi 
vid Helsingfors universitet. Han blev 
specialist i obstetrik och gynekologi 
2000 och utnämndes till docent i ob-
stetrik och gynekologi vid Helsingfors 
universitet 2007.

Oskari Heikinheimo har arbetat som 
lärare vid medicinska fakulteten vid 
Helsingfors universitet sedan 1980-ta-
let, först som assistent och sedan som 
biträdande lärare vid Institutet för 
medicinsk kemi på 1980- och 1990-ta-
len. Mellan 1992 och 1994 jobbade 
han som en postdoktoral forskare vid 
Jones Institute på Eastern Virginia 
Medical School i Norfolk, Virginia, 
USA. Vidare specialiserade han sig i 
klinisk obstetrik och gynekologi vid 
Barnmorskeinstitutets sjukhus och 
Kvinnokliniken mellan 1992 och 1994. 
Mellan åren 2002 och 2009 arbetade 
Oskari Heikinheimo som klinisk lärare 
och vikarierande professor vid Kvin-
nokliniken. År 2009 utnämndes han 
till avdelningsöverläkare och ansvarig 
överläkare för Barnmorskeinstitutets 
sjukhus. 

I sin forskning har Oskari Heikin-
heimo utrett steroiders verkningsmeka-
nismer och biologiska effekter. Han har 
speciellt jobbat inom familjeplanering 
för att utveckla medicinsk abort och 
optimera användningen av långvariga 
preventionsmedel (speciellt spiralpre-
vention). Dessutom har han arbetat med 
endometrios, gynekologiska effekter av 
HIV-infektion och könscellernas bio-
logi. Forskningssamarbetet i Finland, 
inom Norden och internationellt har 
varit livligt. Oskari Heikinheimo har 
handlett sex doktorander och handle-
der för tillfället elva läkare med siktet 
inställt på doktorsavhandling.

Oskari Heikinheimo har varit aktiv 
i flera nationella och internationella 
vetenskapliga organisationer: Lä-
karföreningen Duodecim, Finlands 
Gynekologförening, Nordiska gyneko-
logföreningen (NFOG) och European 
Society for Contraception (ESC). Han 
har också varit aktiv i olika arbetsgrup-
per för medicinska riktlinjer. Bland 
annat är han ordförande för arbets-
gruppen för god medicinsk praxis vid 
abort (Käypä Hoito)och han är medlem 
av arbetsgruppen för endometrios inom 
European Society of Human Reproduc-
tion and Embryology (ESHRE). Oskari 
Heikinheimo är också redaktör för den 
medicinska tidskriften Duodecim. 

Docenten, medicine och kirurgie 
doktor Oskari Heikinheimo har varit 
professor (35 %) i obstetrik och gyne-
kologi från och med den 1 januari 2014.

Oskari Heikinheimo, ny innehavare  
av den svenskspråkiga professuren  
i gynekologi




