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n nytt om namn

Maria Karlsson, specialist i dermato-
logi och venereologi, har av ST-läkarna 

på hudkliniken vid  
Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna, 
utsetts till bästa klinis-
ka handledare år 2010.

Deras motivering  
lyder: »För en föredöm-
lig insats som klinisk 
handledare som ger 
konstruktiva och utbil-
dande svar på kliniska 

frågor, ett vänligt bemötande oavsett 
egen tidsbrist och förtroendeingivande 
handledning med sin breda och genui-
na kunskap.« n

Pris för bästa kliniska 
handledning 2010

Maria Karlsson

Professor Antal Németh tilldelades 
den 2 februari H M Konungens medalj i 
12:e storleken i högblått band. Han be-
lönas för betydelsefulla insatser inom 
pediatrikens område. n

Kunglig medalj 
för framstående insatser

Anders Palm, professor i litteraturve-
tenskap, har utsetts till medicine he-

dersdoktor vid Lunds 
universitet för sina vär-
defulla insatser inom 
läkarutbildningen i 
Lund. Han ligger bak-
om det mycket fram-
gångsrika utbildnings-
området »medical hu-
manities« inom  
läkarutbildningen, en 
interaktion och inte-

gration mellan medicin och humaniora.
2007 initierade Anders Palm utveck-

lingen av kursen »Kroppen i humanio-
raperspektiv«, vilken ger studenterna 
möjlighet att på en hög intellektuell 
nivå använda skönlitteratur, konst och 
musik för att bl a problematisera läkar-
rollen, möten med patienter och anhö-
riga. Promoveringen äger rum den 27 
maj i Lunds domkyrka. n

Anders Palm

Litteraturprofessor 
blir medicine hedersdoktor

Vid Lunds universitet har som docen-
ter antagits Kristina Bengtsson Bo-
ström i allmänmedicin och Roger 
Hesselstrand i reumatologi. n

Nya docenter i Lund

Zsolt Darvalics, Visby, 39 år, död 10 
februari
Benny Hansson, Värnamo, 61 år, död 
17 februari
Kersti Hedberg, Göteborg, 85 år, död 
14 februari
Sture Littorin, Halmstad, 92 år, död 16 
februari
Bengt Ljung, Göteborg, 68 år, död 5 
februari

Avlidna

n kalendarium
Nätverket epigenetisk epidemiologi,
föreläsning onsdagen den 16 mars, kl 
14.00, seminarierummet Green, hiss F, 
plan 6, Blickagången 6, Novum, Hud-
dinge sjukhusområde
L H Lumey, Columbia University, New 
York: The Dutch hunger winter 1944–
45: Prenatal famine and methylation at 
age 60
Ingen föranmälan krävs

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 22 mars, kl 18.00, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Regenerativ medicin – ett effektivt 
verktyg i framtidens sjukvård?
Medverkande: Maj-Charlotte Wallin 
och Peter Friberg
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

ST-dagar för akutläkare, 26–27 april, 
Södersjukhuset, Stockholm, inklusive 
kryssning till Mariehamn, Åland
Tema: Akut smärta
Deltagaravgiften är 3 500 kr exkl moms
Anmälan görs senast den 21 mars per 
e-post: 
arin.mahmoodi@sodersjukhuset.se

EQUALIS, kommande användarmöten:
•  Proteinanalyser, 6–7 april, Knivsta/

Arlanda
•  Klinisk immunologi, 12–13 maj, 

Stockholm
För program och övrig information, se 
‹www.equalis.se›

Screening – på gott och ont, seminari-
um torsdagen den 14 april, kl 10.00–
17.00, Rosenbads konferenscentrum, 
Drottninggatan 1, Stockholm, arrange-
rat av Statens medicinsk-etiska råd
Anmälan görs senast den 6 april per 
e-post: s.konf-smer@social.ministry.se
Deltagandet är kostnadsfritt
För information och program, se 
‹http://www.smer.se/Uploads/Files/91.
pdf› eller kontakta SMER:s sekretariat, 
tel 08-405 10 00

2nd Linköping symposium on acute 
care surgery, 7–8 april, i arrangemang 
av sektionen för akutkirurgi och trau-
matologi vid kirurgiska kliniken, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping
Tema: Swedish trauma
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.lio.se/ACSS›

Kvinnliga läkares förening, vårsympo-
sium fredagen den 15 april, kl 09.30–
15.00, van der Nootska palatset, S:t 
Paulsgatan 21, Stockholm
Tips från coachen – genus och ledar-
skap
Medverkande: Anna Leifler, Karin Nor-
lén och Birgitta Johansson-Hedberg
Avgiften är 400 kr för medlem, 800 kr 
icke medlem och 100 kr för studerande
Anmälan görs via inbetalning till pg  
15 30 79-9. Ange namn och »Vårmöte«
Sista anmälningsdag är den 1 april

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

Svenska privatläkaraföreningens full-
mäktigemöte äger rum lördagen den 14 
maj 2011, kl 09.00, i IVA:s konferens-
center, Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademien, Grev Turegatan 16, Stock-
holm.

Enligt föreningens stadgar äger även 
andra föreningsmedlemmar än full-
mäktige rätt att närvara och yttra sig 
vid mötet. Observera att endast utsedd 
delegat/suppleant äger rösträtt på full-
mäktigemötet.

Motioner väckta av lokalavdelning 
eller enskild föreningsmedlem skall 
vara styrelsen tillhanda senast den 13 
april 2011 under adress SPLF, Box 5610, 
114 86 Stockholm. n

SPLF:s fullmäktigemöte 2011

n KALENDARIUM OCH AKTUELLA 
DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins 
Minnesfond utlyser härmed 600 000 kr 
till forskningsprojekt som är inriktade 
på transplantationer av bukorgan. Pro-
jekten skall bedrivas i Sverige. 

För information och ansöknings-
blankett, se ‹www.gelinfonden.org›.
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda 
senast den 1 april 2011. n

Utlysning av anslag till 
transplantationsforskning
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