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n nytt om namn

Danuta Wasserman har valts till 
President Elect för European Psychi-

atric Association, EPA, 
och är verksam i det 
verkställande utskottet. 
Hon valdes till ordfö-
rande i samband med 
den 19:e europeiska 
EPA-kongressen, som 
hölls i Wien i mitten av 
mars.

Danuta Wasserman 
är professor i psykiatri 

och suicidologi vid Karolinska institu-
tet och chef för NASP, Nationell preven-
tion av suicid och psykisk ohälsa. n

Danuta Wasserman 
vald till ordförande för EPA

Danuta 
Wasserman

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Tobias Cronberg i neurologi, 
Jan Harnek i radiologi och Lena 
Westbom i pediatrik med särskild in-
riktning barn- och ungdomsneurologi 
med habilitering. n

Nya docenter i Lund

Insamlingsstiftelsen Cancer- och 
Allergifonden delar årligen ut ett miljö-
medicinskt pris på 500 000 kr. Årets 
pris delas mellan Bengt Fadeel och 
Stefan Jarl för viktiga insatser inom 
förebyggande och miljörelaterad forsk-
ning.

Bengt Fadeel, professor i medicinsk 
inflammationsforskning  vid Karolins-
ka institutet, får priset »för framståen-
de och internationellt uppmärksam-
mad forskning inom det miljöme- 
dicinska området, särskilt för att ha 
riktat uppmärksamhet på nanotekni-
kens medicinska möjligheter och 
risker«.

Dokumentärfilmaren Stefan Jarl till-
delas priset med följande motivering: 
»Stefan Jarl har på ett väsentligt sätt bi-
dragit till att sprida kunskaper om 
kemiska  miljö- och hälsorisker till all-
mänhet och beslutsfattare genom sin 
film ’Underkastelsen’ och genom sitt 
personliga engagemang i frågan.« n

2011 års pris för insatser 
inom miljömedicin

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Klas Linroth, Stockholm, 91 år, död 10 
maj
Erik Törnsten, Enköping, 86 år, död 
30 april

Avlidna

n kalendarium
»It’s urgent« – mödradödlighet, millen-
niemål 5 och vårt gemensamma ansvar, 
seminarium och debatt med sakkunni-
ga och politiker, måndagen den 30 maj, 
kl 16.00–18.00, Svenska Läkaresällska-
pet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stock-
holm
Medverkande: Staffan Bergström, Åsa 
Regnér, Lise Bergh samt politiker från 
olika partier 
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet, 
Barnmorskeförbundet, Amnesty 
International, RFSU, WRA m fl organi-
sationer

Medicinhistoriska museet i Uppsala, fö-
reläsning söndagen den 5 juni, kl 13.30–
14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Gunnar Ronquist: Blodets fascination 
genom tiderna

6:e nationella konferensen om patient-
säkerhet, 12–13 september, Stock-
holmsmässan, Älvsjö, i arrangemang av 
Sveriges Kommuner och landsting, Pa-
tientförsäkringen LÖF och Socialsty-
relsen
Huvudtemat är en nollvision för vård-
skador
För information och program, se 
‹http://svekom.info/kalender/2011_1/
patientsakerhetskonferens_2011_1›

Nationella kvalitetsregisterkonferen-
sen 2011, 4–5 oktober, City Conference 
Centre, Folkets Hus, Stockholm
För ytterligare information, se
‹http://www.kvalitetsregister.se/ 
konferenser_5›

2011 års flygläkarkurser genomförs i 
Stockholm av Aleris Flyg- och dyk-
medicinskt centrum i samverkan med 
Transportstyrelsen
Kurserna omfattar grundläggande och 
avancerad flygmedicin och genomförs i 
enlighet med europeiska bestämmelser
Grundläggande kurs omfattar egenstu-
dier i egen takt (<40h) samt teoriskede 
22–30 oktober
Avancerad kurs 12–20 november
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.flygdykmed.se›

Kurs i ekokardiografi, 26–30 septem-
ber, Umeå
Kursen består av två delar:
1. Basal transtorakal ekokardiografi 
(hands-on), 26–28 september
2. Avancerad ekokardiografi, 29–30 
september
För mer information och program, se  
‹www.umeaechocardiography.se/›

Kurs i gynekologisk simulerad laparo-
skopi samt medicinsk teknik, 4-dagars-
kurs med start den 21 november, Simu-
latorcentrum, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge
För information, kontakta Radmila 
Mrnjevica, tel 08-585 823 72, e-post: 
radmila.mrnjevica@karolinska.se

Tropiska infektionssjukdomar, svensk-
etiopisk kurs för läkare 21 november– 
16 december, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge, samt 14–29 janu-
ari, Etiopien
Syftet med kursen är att förmedla kun-
skap om tropiska infektionssjukdomar 
inkluderande HIV och tuberkulos, för 
att sedan självständigt kunna handläg-
ga dessa patienter. Kursspråket är eng-
elska
Program
Vecka 1: Malaria och systemiska proto-
zoer
Vecka 2: Parasiter och intestinala in-
fektioner
Vecka 3: HIV och andra virusinfektio-
ner
Vecka 4: Tuberkulos och andra bakte-
rieinfektioner
Det går bra att läsa enskilda veckor 
(vecka 1–3)
Kursledning: Urban Hellgren (e-post:  
urban.hellgren@ karolinska.se) och 
Lars Lindquist
Sista anmälningsdag är den 18 septem-
ber 
Kursen är godkänd av IPULS (nr 
20110139) 
För information, se ‹www.ipuls.se› eller 
‹www.tropcourse.se›

Nationell forskarskola i psykiatri/Syd-
västra Sverige med start våren 2012 
(20 hp), i arrangemang av Göteborgs 
och Lunds universitet
Forskarskolan omfattar sex block vari 
metoder inom olika forskningsområ-
den gås igenom med interaktiva peda-
gogiska tekniker. En seminarieserie där 
olika ämnesområden behandlas ingår 
även
För information, kontakta e-post: 
barbro.askerup@neuro.gu.se eller se 
‹www.neurophys.gu.se/forskarutb/
forskarskola_psykiatri/›
Sista anmälningsdag är 1 september
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