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nacks förtjänst att medicinska fakulte-
ten i Tammerfors två gånger prisbelö-
nats för undervisningens höga kvalitet.

Amos Pasternack disputerade som 
23-åring med en avhandling om nefri-
ter hos barn. Han är i dag den nefrolo-
giska forskningens och kliniska utbild-
ningens stora auktoritet i vårt land. Han 
har handlett 20 doktorander och har 
över 200 originalpublikationer inom in-
värtes medicin och speciellt nefrologi.

Amos Pasternack utnämndes 1973 till 
svenskspråkig biträdande professorn i 
medicin vid Helsingfors universitet och 
1976 till professor i medicin vid Tam-
merfors universitet. Han har två gånger 
verkat som dekanus för denna fakultet; 
första perioden 1987–1991 och numera 
sedan 1995. Som dekanus har han lyck-
ats hindra att Tammerfors medicinska 
fakultet indrogs 1994 och att fakultetens 
intagningen av studenter ökade 1998.

Pärmbilden

Pärmbilden visar den karakteristiska hu-
vudinfarten till Nickby sjukhus. Beslutet 
om att Helsingfors stads mentalsjukhus 
skulle byggas fattades 1909 och man 
valde landsbygden i Sibbo dels av språk-
liga skäl och dels av erfarenheterna från 
vård i familjer som man hade från trakten. 
Sjukhuset var på sin tid landets största 
mentalsjukhus med upp till 900 vårdplat-
ser. Arkitekt för det första byggnadsske-
det var E.A. Kranck som efter studiere-
sor i Europa förordade att man bygger 
ett sjukhus med flera paviljonger i mot-
sats till den amerikanska då förhärskande 
trenden med ett stort huskomplex. Sedan 
sjukhusverksamheten lades ner den 31 
december 1999 hyr Helsingfors stadt ut-
rymmen för bl.a. dagvård, företag och 
konstnärer. Diakonissanstalten i Helsing-
fors hyr också tillfälligt utrymmen för 
sjukhusverksamhet. I framtiden skall man 
renovera och bygga om en del av de 
vackra jugendhusen till bostäder.

J. W. Runebergs pris 1999 till Hans Åkerblom

Pohjolapriset till
Krister Höckerstedt

Professor Krister Höckerstedt tilldelades 
vid Medicin 2000 Pohjolapriset till en fin-
ländsk läkare som gjort en förtjänstfull na-
tionell eller internationell insats. Kris<ter 
Höckerstedt är född 1942 i Torneå och 
blev med. lic. 1970 från Helsingfors uni-
versitet. Han har ägnat sin kliniska och 
vetenskapliga insats åt kirurgin och spe-
ciellt åt utvecklingen av levertransplan-
tationer i vårt land. Hans insats som 
båda praktisk kirurg och som vetenskaps-
man är stor. Han deltog vid vårt lands 
första levertransplantation 1982 och är 
numera avdelningsöverläkare vid klini-
ken för transplantations- och leverkirurgi 
vid Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors.

Krister Höckerstedt hör till de kirur-
ger i vårt land som har nått stor interna-
tionell erkänsla tack vare sin vetenskap-
liga insats. Han har över 250 originalpu-
blikationer och hans sakkunskap anlitas 
flitigt av internationella medicinska sam-
fund och journaler liksom av medicinska 
fakulteter i hela Norden. Han är bl.a. ord-
förande för European Liver Transplant 
Association.

Krister Höckerstedt har också varit 
aktiv inom Finska Läkaresällskapet, som 
lyckönskar till detta pris.

Amos Pasternack årets 
professor 1999

Professor Amos Pasternack utsågs av 
Professorsförbundet till årets professor 
1999 för sina insatser vid utvecklingen 
av universitetsundervisningen i allmän-
het och speciellt den internmedicinska 
undervisningen. Pasternack var den 
första i vårt land som införde så kallad 
problembaserad undervisning i medi-
cinska stuider, vilket möjliggör att med-
icine studerandena får möta och under-
söka patienter redan under sina första 
studieveckor. Det är till stor del Paster-

Professor Hans Åkerblom utsågs av 
Finska Läkaresällskapet till motta-
gare av J. W. Runebergs pris 1999. 
Priset är det största medicinska pri-
set i vårt land och utdelas var annat 
år. Hans Åkerblom är en av  vårt 

lands ledande diabetologer och spe-
ciellt hans epidemiologiska studier 
av orsaken till typ 1-diabetes har 
stort internationellt anseende. Hans 
Åkerblom presenteras på sidan sex 
i detta nummer.


