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n nytt om namn

Den värmländska sektionen av SFAM 
Örebro–Värmland har tilldelat Anders 

Broman utmärkelsen 
»Årets allmänmedi-
cinska insats«. Han får 
priset med motive-
ringen »för många års 
lojalt och engagerat ar-
bete som en av de sista 
provinsialläkarna och 
dessutom livmedicus. 
En förebild för värm-

ländska allmänmedicinare.«
Anders Broman har sedan 1971 varit 

verksam som provinsialläkare och di-
striktsläkare i Sunne, och deltar sedan 
12 år tillbaka i den medicinska bered-
skapen när kungafamiljen besöker sin 
stuga utanför Sunne. n

Prisbelönta insatser 
inom allmänmedicinen

Anders Broman

2011 års Sandberg National Price award  
för bästa translationella lungforskning 
har tilldelats professorerna Johan 
Grunewald och Anders Eklund, båda 
verksamma vid lungkliniken, Karolins-
ka universitetssjukhuset, Solna. Prista-
garna presenterades vid Lund Respira-
tory Networks (LURN) årliga möte, 
som hölls i mars. n

Pris för translationell 
lungforskning

Ulf Rydberg, professor emeritus i kli-
nisk alkohol- och narkotikaforskning 
vid Karolinska institutet, har utsetts 
till hedersledamot i Svenska psykiatris-
ka föreningen. n

Hedersledamot

Birgit André-Backman, Lysekil, 96 
år, död 14 april
Urban Kjellberg, Helsingborg, 60 år, 
död 17 april
Jerker Steneld, Bräkne-Hoby, 77 år, 
död 3 mars
Ingrid Tamm-Bambade, Stockholm, 
84 år, död 9 april

Avlidna

n kalendarium n KALENDARIUM OCH AKTUELLA 
DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen 
ämnar hösten 2011, under förutsätt-
ning av vederbörande sjukvårdshuvud-
mans medgivande, anordna följande 
fortbildningskurser för distriktsläkare:
1. Praktisk juridik för allmänläkare – 
intyg, lagar, sekretess, 22–23 septem-
ber, Stockholm
Kursledare: Margaretha Buhre, Susan-
ne Linder och Per Gröndahl
2. Barnhälsovård för allmänläkare, 4–6 
oktober, Karlskrona
Kursledare: Hans Edenwall och Christer 
Olofsson
3. Sjukskrivning i konsultationen, 27–
29 september, Borgholm
Kursledare: Monica Engblom, Lars Eng-
lund, Kristina Haara, Margus Mägi, Gu-
nilla Norrmén, Carl Edvard Rudebeck 
och Renée Vickhoff
4. När doktorn tar av sig skorna – en ut-
bildning om sjukvård i hemmet, 19–20 
oktober, Stockholm
Kursledare: Gunnar Carlgren och Lena 
Pomerleau
5. Praktisk diagnostik och behandling 
av idrottsskador, 20–21 oktober, Stock-
holm
Kursledare: Björn Engström, Anders Va-
lentin och Sandra af Winklerfelt
6. Typ 2-diabetes i primärvården, 24–
25 oktober, Stockholm
Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér m 
fl
Avgiften för kurserna är 5 000 kr 
(inkl moms) utom för kurs 4 som kostar 
3 750 kr. Kostnad för logi och resor till-
kommer.

Information om kurserna finns att 
hämta via ‹www.svdlf.se›. Gå in under 
»Provinsialläkarstiftelsens kurser«, 
skriv ut en anmälningsblankett och 
skicka den till nedanstående adress. 
Det går också att anmäla sig elektro-
niskt.

Frågor besvaras av Anne-Marie Jo-
hansson på DLF:s kansli, Box 5610, 
114 86 Stockholm, tel 08-790 33 91, fax 
08-790 33 95, e-post: 
anne-marie.johansson@slf.se 
Anmälan ska vara DLF tillhanda 
senast den 20 maj 2011. n

Fortbildningskurser 
för distriktsläkare

Medicinhistoriska museet i Uppsala, fö-
reläsning söndagen den 8 maj, kl 13.30–
14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Tom Lundin: Fadern och sonen, Frey 
Svensson och Torsten Frey
Ingen föranmälan krävs

Sveriges läkares musiksällskap
och Karolinska institutets kulturråd 
inbjuder till ett musikaliskt möte med 
tonsättaren Sven David Sandström, tis-
dagen den 10 maj, kl 19.00, Teater Tre, 
Rosenlundsgatan 12, Stockholm
Entréavgiften är 100 kr och inkluderar 
mingel med lättare förtäring och dryck
Anmälan: Denast den 8 maj per e-post: 
lennart.malmstrom@glocalnet.net 
alternativt christer.paul@ki.se
För ytterligare information, se 
‹www.slmusik.com›

MPR-vaccinet och den påstådda kopp-
lingen till autism, föreläsning månda-
gen den 16 maj, kl 18.00–20.00, Svenska 
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrko-
gata 10, Stockholm
Den brittiske medicin- och vetenskaps-
journalisten Brian Deer berättar om sin 
granskning av Andrew Wakefields 
forskning. Han kommer att utgå från de 
tre artiklar som publicerades i BMJ un-
der januari 2011 och som fick stort ge-
nomslag i Sverige och internationellt
Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet 
och Sällskapet svenska medicinjourna-
lister
För ytterligare information, kontakta 
Agneta Davidsson Ohlson, Svenska Lä-
karesällskapet, tel 08-440 88 75, 
e-post: agneta.ohlson@sls.se

SALIS – statligt anställda läkare i 
Stockholm, sektion av Stockholms lä-
karförening, årsmöte torsdagen den 19 
maj, kl 17.00, Gustaf V:s forskningsin-
stitut, hus M1, 1 tr, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna

Ortomolekylär medicin, konferens lör-
dagen den 28 maj, Palmesalen, ABF- 
huset, Sveavägen 41, Stockholm, i ar-
rangemang av Svenska sällskapet för 
ortomolekylär medicin
Program
11.00–12.00 Stig Bengmark: Inflamma-
tion – sjukdoms moder
12.30–13.30 Bitten Jonsson: Sockerbe-
roende och biokemisk reparation
Deltagaravgiften (100 kr) betalas på 
plats
För anmälan och ytterligare informa-
tion, kontakta Bo H Jonsson, e-post: 
bo.jonsson@ki.se

17th Nordic congress of general prac- 
tice, June 14–17, Tromsø, Norway
For information, see 
‹http://www.gp2011tos.com/

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Harry Björkbacka i experi-
mentell kardiovaskulär forskning, Mi-
kael Gunnarsson i medicinsk strål-
ningsfysik och Jesper Petersson i 
neurologi. n

Nya docenter i Lund
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