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n nytt om namn

Mattias Belting har utsetts till årets 
mottagare av Lunds universitets Fern-
strömpris för sin forskning om cellers 
kommunikation och hur 
den påverkar tumörers 
utveckling. Han är verk-
sam vid avdelningen för 
onkologi, institutionen 
för kliniska vetenskaper 
och Skånes onkologiska 
klinik, Skånes universi-
tetssjukhus. Prissum-
man är på 100 000 kr.

Tumörers utveckling 
handlar till stor del om hur cancerceller 
samverkar med varandra och med and-
ra, »normala» celler i tumören. Mattias 
Belting bedriver framgångsrik forsk-
ning kring hur celler tar emot och sän-
der komplex information. Hans forsk-
ningsresultat har under de senaste åren 
publicerats i flera ledande tidskrifter 
såsom Nature Medicine, PNAS och 
Cancer Research. n

Pris för forskning om 
cancercellers kommunikation
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Danielle Friberg har antagits som
docent  i otorinolaryngologi vid Karo-
linska institutet. n

Ny docent vid KI

Läkar-SM i golf och Doctor’s cup 2011 
avgjordes 27–28 augusti på Barsebäcks 
golfklubb. 

I Läkar-SM segrade Charlotte Beck-
er i damklassen, följd av Sara Hallan-
der och Hanne Hedin. I herrklassen 
vann Magnus Becker, Christofer 
Muhr blev tvåa och Kaj Lindvall trea.
I Doctor’s cup segrade Magnus Beck-
er, följd av Christofer Muhr, Kaj 
Lindvall och Hanne Hedin. n

Resultat från Läkar-SM 
i golf och Doctor’s cup

Curt Ekelund, Malmö, 97 år, död 6 au-
gusti
Nils G Kock, Göteborg, 87 år, död 24 
augusti
Ulf Rimér, Limhamn, 70 år, död 12 au-
gusti

Avlidna

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender 
n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer 

Kommande	 Sista
AT-prov	 	 anmälningsdag
24 februari 4 februari
25 maj 4 maj
24 augusti 5 augusti
16 november 28 oktober
Provtiden är 5 timmar, kl 09.00–14.00. 
Möjlighet till dispens från den munt- 
liga examinationen kan fås genom med-
sittningar under AT-perioden. 

Anmälnings- och informationsmate-
rial finns att hämta via ‹www.ki.se› un-
der »Utbildning/AT«. n

Karolinska institutet,
AT-prov 2012 

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 20 september, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Cecilia Söderberg-Nauclér m fl: CMV – 
ett vanligt virus med en trolig roll vid 
kronisk inflammation och cancer
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 21 september, kl 18.30, hörsal Ar-
vid Carlsson, Medicinaregatan 3
Moderator: Hans Carlsten
Helena Forsblad d’Elia, Estelle Trysberg: 
Erfarenheter av de senaste biologiska 
behandlingarna mot reumatiska sjuk-
domar
Karolina Larsson: Nya rön om polymy-
algia rheumatica och jättecellsarterit

Nytt ALF-avtal = nya möjligheter!?
Seminarium om rådande och komman-
de principer för ALF-medlens lokala 
fördelning, fredagen den 23 september, 
kl 13.00–15.00, Förmaket, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Göteborg, i ar-
rangemang av Sveriges läkarförbund
Seminariet är öppet för alla. Ingen för-
anmälan krävs
Rapporten kan hämtas via ‹www.slf.se/
Kalendarium/Nytt-ALF-avtal-nya-
mojligheter1/›
För information, kontakta Maria Lind-
holm, tel 08-790 34 44, 070-790 34 44 
eller e-post: maria.lindholm@slf.se

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 368:e ordinarie sammanträde,  
torsdagen den 29 september, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Stefan Arver: Manligt klimakterium, 
finns det?
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: john.johnsen@ltblekinge.se

Sjukhusfusioner – är störst alltid bäst?
Öppet symposium fredagen den 14 ok-
tober, kl 10.00–13.00, Klara konferens, 
Vattugatan 6, Stockholm, i arrange-
mang av Sjukhusläkarföreningen
Soki Choi presenterar sin avhandling 
om fusionen av Karolinska universi-
tetssjukhuset. Medverkar gör även 
Lars-Erik Kjekshus som studerat sjuk-
hussammanslagningar i Norge samt 
Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör vid 
Karolinska universitetssjukhuset
Fri entré. Antalet platser är begränsat 
och föranmälan krävs
Anmälan görs senast den 7 oktober per 
e-post: madeleine.blomquist@slf.se

Ekokardiografins dag, fredagen den 28 
oktober, kl 10.30–14.00, avdelningen 
för kardiologi, Skånes universitetssjuk-
hus, Lund
Föreläsare: Frank Flachskampf m fl
För information, kontakta Monica 
Magnusson, tel 046-17 35 18 eller 
e-post: Monica.Magnusson@med.lu.se
Deltagandet är avgiftsfritt

Writing in medical and biomedical re-
search, course March 22–23, 2012,
Tylösand, Halmstad
The course offers up-to-date guidelines 
for medical and biomedical researchers 
who want to publish original research 
papers
Some of the topics covered are:
• Structure and format
• Presentation of data in tables and 

figures
• Expressing numbers and statistics
• Effective scientific writing — advice  

on expressing yourself clearly
• The importance of punctuation
• Miscellaneous tips on writing in 

medicine and the biosciences
• Communicating with the target jour-

nal
For further information, contact Ali-
stair Kidd, e-mail: 
alistair.kidd@medicue.se or phone 
070-585 26 72

Multidisciplinary team training course
in colorectal cancer, 7–8 november, Ka-
rolinska universitetssjukhuset, Solna
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.karolinska.se/mdt›

Uppsala psycho trauma days 2011, 
19–20 oktober, Clarion Hotel Gillet, 
Uppsala
Inbjudna föreläsare: Åsa Nilsonne, 
Jerzy Sarnecki, Sara Hedrenius, Eva 
Franchell och Ingemar Karlsson
För information och anmälan, se 
‹http://www.katastrofpsykiatri.uu.se›
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