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n nytt om namn

Sylf Västmanland har utsett Gina 
Marku vid hudkliniken på  Centralla-
sarettet i Västerås till 2010 års  kliniska 
pedagog. 

Hon får utmärkelsen 
med följande motive-
ring: »Gina är mycket 
uppskattad av patienter 
och har en förmåga att 
arbeta extremt effek-
tivt och samtidigt låta 
patienterna känna sig 
hörda. Hon kombinerar 
rollen som handledare 
och vän på ett exceptionellt vis. Hon ger 
oss klarhet när vi ser mystiska hudut-
slag, letar efter bästa snittet, vill lugna 
patienter eller komma vidare i utred-
ningar. När vi svettandes letar skabb 
och tiden rinner ut, kommer hon in med 
nålen och på sekunden ser djuret sitt 
slut. Ginas humor, lekfullhet och glädje 
ger oss kraft och skratt. Sekunden  
senare kan hon slänga om rocken till 
analytisk ledare när vi behöver det som 
bäst. Trots jourfyllda dagar för Gina 
finns hon där. Vår klippa att luta sig 
emot. Hon lyckas trolla med tiden och 
alltid finna utrymme att besvara våra 
frågor på ett vänligt, tydligt och kon-
struktivt sätt.« n

Årets kliniska pedagog 
utsedd i Västmanland

Gina Marku

Maud Oscarson Ludwig, Helsingborg, 
72 år, död 27 december
Hans Rydman, Örebro, 69 år, död 23 
januari
Mats Törner, Sturkö, 62 år, död 6 feb-
ruari
Per Åsén, Bromma, 90 år, död 25 janu-
ari

Avlidna

n kalendarium
Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 6 mars, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
John Worley: Sårskador efter vapen

Mefistofeles i prästkappa – Franz Liszt 
200 år – ett porträtt i ord och ton av 
1800-talets största pianist och dess 
kanske mest inflytelserika tonsättare, 
onsdagen den 9 mars, kl 18.30, Italiens-
ka kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, 
Stockholm
Sveriges läkares musiksällskap och Ka-
rolinska institutets kulturråd hälsar 
välkomna till att uppmärksamma 

200-årsminnet av Franz Liszts födelse. 
Pianisterna och musikvetarna Solveig 
och Bertil Wikman spelar centrala verk 
ur Liszts stora produktion, såväl origi-
nalverk för piano som transkriptioner 
av orkesterverk. I ord och bild berättas 
också om Liszts lysande karriär och 
den tragiska epilogen på detta fascine-
rande levnadsöde
19.00 årsmöte SLMS
Entréavgiften är 100 kr och inkluderar 
mingel med dryck och lättare förtäring
Anmälan görs senast den 7 mars per  
e-post: christer.paul@ki.se

2011 års Gemzellföreläsning, onsdagen 
den 9 mars, kl 16.00, Gemzellsalen, in-
gång 96, Akademiska sjukhuset, Upp-
sala
Kristina Gemzell-Danielsson: Progeste-
ronreceptormodulerare – framtidens 
hormonbehandling

Läkare för miljön, årsmöte med lunch 
lördagen den 12 mars, kl 12.30, kollek-
tivhuset Tullstugan, Dörjgränd 4, 
Stockholm
Karl-Henrik Robèrt: Hälsa i ett system-
perspektiv på social och ekologisk håll-
barhet
Anmälan görs per e-post:
info@lakareformiljon.se
För ytterligare upplysningar, se 
‹www.lakareformiljon.se› eller ring tel 
070-557 31 93

Malmö läkareförening inbjuder med-
lemmar till föreläsning i Bengt Zeder-
feldts föreläsningsfond, tisdagen den 15 
mars, kl 17.30, aulan, CRC, ingång 72, 
entréplanet, Skånes universitetssjuk-
hus, Malmö
Angeles Bermudez-Svankvist: Intellekt, 
känsla och miljö – att leda i förändring
Obligatorisk förhandsanmälan görs se-
nast den 6 mars
För program och anmälan, se  
‹www.lakarforbundet.se/malmo›

Barnneuropsykiatriska sektionens ut-
bildningsdagar, 24–25 mars, Bonnier-
huset, Stockholm
Tema: ADHD och tonår
För ytterligare information, se 
‹www.akademikonferens.uu.se/bnps11›

Sydsvenska onkologiska sällskapet
inbjuder till symposium fredagen den 
25 mars, kl 09.30–16.30, Piratensalen, 
Grand Hotel, Lund
Tema: Pankreascancer – aktuell utred-
ning, behandling och forskning
Arrangemanget är kostnadsfritt. För-
anmälan görs senast den 15 mars per 
e-post: Tanya.Alm@skane.se

För detaljerat program, se ‹http:// 
www.med.lu.se/klinvetlund/onkologi/
sydsvenska_onkologiska_saellskapet›

n AKTUELLA DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se

Svensk förening för diabetologi, vår-
möte 12–13 maj, Karlstad
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.sfdmoten.org›

Svenska gastrodagarna 2011, 17–20 
maj, Umeå
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.gastrodagarna.se›

Skånes obesitasdagar, ett symposium 
för hela teamet, 26–27 maj (lunch till 
lunch), Örenäs slott, Glumslöv, i sam-
arrangemang mellan Aleris Obesitas 
Skåne, Skånes universitetssjukhus, 
Lund, och Covidien
För ytterligre information, kontakta 
e-post: jan.hedenbro@aleris.se
Sista anmälningsdag är den 30 mars

Stiftelsen för medicinsk bildering till 
Erik Lysholms minne har bildats av 
Svensk förening för neuroradiologi 
(SFNR) genom donationer och har till 
ändamål att stödja forskning med me-
dicinska bildgivande metoder för att få 
ökad kunskap om centrala nervsyste-
met och dess funktioner. Även klinisk 
forskning som ligger till grund för neu-
rologisk eller neurokirurgisk verksam-
het kan få stöd. I bildering inbegrips 
kartläggning av morfologi likaväl som 
funktion eller dynamiska förlopp, med 
kända eller nya metoder.

Huvuddelen av stiftelsens avkastning 
är avsedd att delas ut i form av anslag 
för ett eller två projekt årligen. För 2011 
utlyses ett stipendium på 50 000 kr.
Ansökan ska innehålla projektbeskriv-
ning, kostnadsberäkning och uppgift 
om var projektet ska genomföras. Tänk-
bara mottagare av bidrag ska vara fysis-
ka personer som är svenska medborga-
re. Bidrag medges inte till kongressre-
sor, fortbildning eller dylikt.

Ansökningsblankett kan erhållas 
från SFNR via ‹www.sfnr.org›. Frågor 
angående stipendiet kan ställas till 
SFNR:s och stiftelsens sekreterare Ro-
ger Siemund, BFC Neuroröntgen, Skå-
nes universitetssjukhus, 221 85 Lund,  
e-post: roger.siemund@skane.se
Ansökan ska vara stiftelsens sekretera-
re tillhanda senast den 15 april 2011. n

Stöd till forskning 
inom medicinsk bildering
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