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Yrjö T. Konttinen
innehavare av den
svenska professuren i
invärtesmedicin

pga. studier i San Diego vid UCSD i
Kalifornien för professor Nathan Jacob
Zvaifler och 1991–1993 vid New York
University för professor Robert J. Win-
chester. Senare var Konttinen även gäst-
forskare vid University of Alberta i Ed-
monton i Kanada och vid Université
Claude-Bernard i Lyon i Frankrike. Han
har lett forskningsgruppen i inflamma-
tions- och muskuloskeletala sjukdomar
sedan 1980, fungerar som sekreterare för
Finlands Akademis spetsenhet i bioma-
terial och tjänstgör som direktör för un-
dervisningsministeriets forskarskola i
biomaterial och vävnadsteknologi.

Konttinen har 476 artiklar i PubMed
och är en av de mest citerade finländ-
ska forskarna med nästan 10 000 citat.
Han är redaktionsmedlem i Scandina-
vian Journal of Rheumatology, Spine,
Clinical and Experimental Rheumatolo-
gy och Review Series Rheumatology
Konttinen har handlett 26 avhandling-
ar och varit sakkunnig eller opponent
22 gånger. Han har varit inbjuden för-
dragshållare utomlands 103 gånger och
har i sitt laboratorium haft 33 utländska
forskare från 17 olika länder. Han var
specialistläkare i reumatologi fram till
1999 och innehade den svenska profes-
suren i oralmedicin 1999–2002.

Konttinen innehar en bitjänst som
överläkare vid HUCS/HNS och verkar
som forskningsledare vid Invalidstiftel-

sen i Helsingfors och i Tekonivelsairaa-
la Coxa i Tammerfors. Dessutom har han
varit verksam som forskningskonsult vid
Reumastiftelsens sjukhus i Heinola.

Konttinen har varit vetenskaplig se-
kreterare för eller medlem i kongress-
kommittén för sjuinternationella kong-
resser, sakkunnig för 40 internationella
vetenskapliga tidskrifter och bedömt sti-
pendieansökningar för 17 olika interna-
tionella organisationer.

Konttinen har vunnit flera pris bl.a.
Emil Rosenqvists pris och Otto Wegeli-
us pris. Konttinen vill utveckla den
svenskspråkiga undervisningen i allmän
invärtesmedicin, också för de finsksprå-
kiga studerandena som även kommer att
besökas av svenskspråkiga patienter.

Tillsammans med seniorerna från den
gamla IV medicinska kliniken vid
HUCS har han ambitionen att inleda en
klinisk verksamhet i form av en specia-
liserad poliklinik som senare komplet-
teras med några vårdplatser. Dessutom
har seniorerna från den forna IV medi-
cinska kliniken beslutat att grunda ett
gemensamt vetenskapligt laboratorium
med en svensk hörna.   Helsingfors uni-
versitets kansler utnämnde Konttinen till
innehavare av den svenska professuren
i invärtes medicin den 1 november 2003.

Yrjö T. Konttinen, född den 28 septem-
ber 1952 i Helsingfors, blev student från
Suomalainen normaalilyseo i Helsing-
fors 1971, och efter studier i Helsingfors
och Uppsala med.lic. 1977, specialist i in-
värtesmedicin 1984, subspecialist i reu-
matologi 1986 samt fick kompetens i ad-
ministration 2001. Han disputerade
1981 och blev docent 1986. Han inled-
de sin läkarbana på IV medicinska kli-
niken under professor Otto Wegelius
ledning (HUCS) och har sedan dess ar-
betat vid HUCS/HNS. Det blev avbrott
i den kliniska tjänstgöringen 1982–84

Bibliotekariens berättelse för år 2003

Biblioteksgruppen, som vid senaste val-
möte upphöjts och statuerats som “bib-
liotekskommittén”, har under år 2003,
liksom under tidigare år, bestått förut-
om av undertecknad bibliotekarie av
herrarna Ulf-Göran Ahlfors, Ralph
Gräsbeck och Ivar Wallgren. Kommit-
tén har sammanträtt till 18 angenäma
arbetsmöten, gjort ett lärorikt studiebe-
sök till Borgå Gymnasiums unika gam-
la bibliotek samt haft glädjen att på vå-
ren emottaga ett besök av “Topeliussäll-
skapet” samt på hösten av “Sällskapet
Bokvännerna i Finland”. Som bäst pågår

en genomgång volym för volym i syfte att
komplettera registret med stickord.

En Sällskapet tillhörig bok innehål-
lande de hippokratiska skrifterna i
svensk översättning, som i tiden depo-
nerats i Medicinska Centralbiblioteket
och förvarats i depå inne i landet, har
tagits tillbaka för att komplettera de
översättningar till latin och franska som
förvaras i Villan.

En bokdonation har emottagits av
herr Fredrik Almqvist, fru Harriet Forsi-
us och herr Henrik Forsius samt fru Brita
Stenius-Aarniala.

Finska Läkaresällskapets Handlingar
har år 2003 skickats till 46 olika biblio-
tek och institutioner i utlandet. I utbyte
har erhållits material som i huvudsak
uppbevaras i Medicinska Centralbiblio-
teket i Mejlans.

Villa Aikala den 21 januari 2004

Olof Lindfors
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