
2121läkartidningen nr 42 2011 volym 108

nmeddelanden Redaktör: Carin Jacobsson 
tel 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se

n nytt om namn

Peter Herberts, professor emeritus 
vid Göteborgs universitet,  har blivit in-
vald som hedersmedlem i British 
Orthopaedic Association. Han fick ta 
emot utmärkelsen vid en ceremoni i 
samband med BOA:s kongress, som 
hölls i Dublin 13–16 september. 

Honorary Fellowship är British 
Orthopaedic Associations finaste ut-
märkelse, som ges till personer som 
gjort enastående insatser inom ortope-
disk kirurgi. Peter Herberts får utmär-
kelsen för sitt arbete med att utveckla 
det svenska höftprotesregistret till det 
kvalitetsregister det är i dag, och som 
enligt organisationens motivering har 
»förnyat västvärlden«.

Herberts inledde sitt arbete med 
Svenska höftprotesregistret redan i slu-
tet av 1970-talet, och registret är i dag 
internationellt ledande med över 
350 000 operationer i databasen. Även 
alla omoperationer registreras i databa-
sen, vilket gör det möjligt att analysera 
resultat och komplikationer ur såväl 
patientens, samhällets som professio-
nens perspektiv. n

Utmärkelse för arbete 
med höftprotesregistret

Peter Herberts (t v) mottog utmärkelsen av 
BOA:s ordförande Peter Kay (t h) vid en 
ceremoni i Dublin.

Vid medicinska fakulteten, Lunds uni-
versitet, har som docenter antagits Ul-
rika Bejerholm i arbetsterapi, 
Richard Frobell i experimentell orto-
pedi, Martin Johansson i patologi,  
Sigrid Leide Svegborn i medicinsk 
strålningsfysik, Pia Saldeen i obstetrik 
och gynekologi och Hans Thulesius i 
allmänmedicin. n

Nya docenter i Lund

Christopher Gillberg, professor i 
barn- och ungdomspsykiatri vid Sahl-
grenska akademin, Gö-
teborg, har tilldelats 
Söderbergska priset i 
medicin 2012. 

Han får priset för sitt 
banbrytande arbete 
inom det neuropsykiat-
riska forskningsområ-
det, som i mycket hög 
grad bidragit till förstå-
elsen av orsaksfaktorer 
vid bl a autismspektrumsjukdomar. 
Hans omfattande arbete har haft stor 
betydelse för klinisk medicin och pa-
tientvård, och han har  medverkat till 
att klargöra betydelsen av arv och miljö 
för uppkomst av sjukdomarna.

Priset, som är på 1 miljon kronor, 
kommer att delas ut i april 2012 i sam-
band med ett seminarium på Svenska 
Läkaresällskapet i Stockholm. n

Christopher Gillberg 
får Söderbergska priset

Christopher 
Gillberg

Gunnar Edsman, Kungälv, 98 år, död 
25 september
Brita Mannerheim, Linköping, 95 år, 
död 2 oktober
Sonja Rentze, Huddinge, 93 år, död
2 oktober
Elof Schyberg, Linköping, 76 år, död 
29 september

Avlidna

n kalendarium
Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 25 oktober, kl 18.00, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Innovativt musikskapande i hög ålder. 
Beethoven, Liszt, Verdi och R Strauss
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg, 
Hans Persson, Bertil Wikman och sång-
solist
Ingen föranmälan krävs

Utbildningsdag i kolorektalkirurgi för 
underläkare och ST-läkare, fredagen 
den 28 oktober, Birkeaulan, Karolinska 
universitetssjukhuset, Huddinge
Program
08.30–10.45 Gabriella Jansson-Palmer: 
Tumörsjukdom i kolon och rektum
11.00–12.00 Ulrik Lindforss: Stomier
13.00 Ulrik Lindforss: Komplikationer 
vid kolorektalkirurgi och »damage 
control«
14.00–14.15 Avslutande frågor
Anmälan (obligatorisk) görs per e-post: 
radmila.mrnjevica@karolinska.se

Kurs i  kirurgisk teknik, anastomostek-
nik med sutur och stapler samt laparo-
skopisk kirurgi, 25 februari–2 mars 
2012, Davos, Schweiz
För ytterligare information, kontakta 
Claes Rudberg, tel 021-17 30 00 (per-
sonsökare 1319) eller e-post:
claes.rudberg@ltv.se

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Skriv och berätta om 
personer på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier eller 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 369:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 27 oktober, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Sexologmottagningen i Blekinge: Kli-
nisk sexologi
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: john.johnsen@ltblekinge.se

Katastrof och skadehandläggning vin-
tertid, kurs 18–24  mars 2012, Riks-
gränsen
Kursen innehåller många praktiska öv-
ningar både inomhus och utomhus. 
Teoretiska föreläsningar och gruppöv-
ningar inkluderar bl a hypotermi, 
kylskador, katastrofhandläggning, ka-
tastrofövning och traumatologi
För ytterligare information, schema 
och anmälan, se ‹www.nll.se› och sök 
»Riksgränsenkursen« eller kontakta 
e-post:
ann-katrin.fredlund-stalnacke@nll.se 
alternativt fredrik.kjellberg@nll.se
Sista anmälningsdag är den 9 december

Vårmöte i perinatologi, 19–20 april 
2012, Clarion Hotel, Stockholm
Arrangör: Sachsska barnsjukhuset, Sö-
dersjukhuset AB
För ytterligare information, se
‹http://perinatologidagarna2012.se/›

Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 30 oktober, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Lars Oreland: Robert Fristedt – 
Uppsalas siste linnéan
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