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-n nytt om namn

Mattias Belting är sedan den 1 novem-
ber förordnad som professor i medi-
cinsk forskning med in-
riktning mot klinisk 
onkologi vid Lunds uni-
versitet. Anställningen 
är förenad med en be-
fattning som specialist-
läkare/överläkare vid 
Skånes universitets-
sjukhus. 

Belting utsågs nyligen 
till mottagare av årets 
Fernströmpris till yngre och särskilt 
framgångsrika forskare vid Lunds uni-
versitet för sin forskning på cancercel-
lers kommunikation. n

Ny professor i Lund
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Vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet, har som docenter antagits 
Anna Lundgren i immunologi och 
Madeleine Zetterberg i oftalmologi. n

Docenter

Hans Ringertz, professor 
emeritus vid Karolinska in-
stitutet och professor/ 
styrelseordförande vid 
Center for Medical Image 
Science and Visualization 
vid Universitetssjukhuset i 
Linköping, har utsetts till 

hedersprofessor vid Henan Provincial 
People’s Hospital, Zhengzhou, Kina, 
samt hedersmedlem i Chinese Society 
of Radiology. n

Hedersutmärkelse

Hans 
Ringertz

Harald Brodin, Hudiksvall, 93 år, död 
23 oktober
Ivan Fischer, Simrishamn, 95 år, död 
24 oktober
Jan R Malina, Malmö, 82 år, död 23 
oktober
Lars Olander, Uppsala, 76 år, död 23 
september
Staffan Wilén, Lidingö, 52 år, död 3 
oktober

Avlidna

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 15 november, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Kan man vaccinera mot åderförfett-
ning?
Medverkande: Jan Nilsson (moderator), 
Gunilla Nordin Fredriksson m fl
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 370:e ordinarie sammanträde,  
torsdagen den 24 november, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Ola Bratt: Ska vi screena för prostata-
cancer?
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: john.johnsen@ltblekinge.se

Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland, föreläsning torsdagen den 24 
november, kl 19.00, Läkarsällskapets 
internationella hus, Klostergatan 45C, 
Linköping
Berndt Kjessler: Att göra barn i provrör 
– ett Nobelpris med moraliska implika-
tioner
Entréavgiften är 50 kr för icke medlem 
i Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland. Gratis entré för studenter vid 
Linköpings universitet mot uppvisande 
av giltig studentlegitimation

Svenska Läkaresällskapets kandidat-
förening, årsmöte den 2 december, kl 
14.30–16.00, rum M12, Älvsjömässan, 
Stockholm
Årsmötet avslutas med samkväm i 
Svenska Läkaresällskapets hus på Kla-
ra Östra Kyrkogata 10

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen 
ämnar våren 2012, under förutsättning 
av vederbörande sjukvårdshuvudmans 
medgivande, anordna följande fortbild-
ningskurser för distriktsläkare:
1. Praktisk juridik för allmänläkare – 
intyg, lagar, sekretess, 29–30 mars, 
Stockholm
Kursledare: Margaretha Buhre, Susan-
ne Linder och Per Gröndahl
2. Praktisk diagnostik och behandling 
av idrottsskador, 25–26 april, Stock-
holm
Kursledare: Björn Engström, Anders Va-
lentin och Sandra af Winklerfelt
3. Sexualmedicin för distriktsläkare 
–  sexuell ohälsa en integrerad del av 

allmänmedicinska sjukdomar, 19–20 
april, Stockholm
Kursledare: Stefan Arver, Cecilia Dhejne
och Katarina Öberg
4. Basal urologi för primärvårdsläkare, 
25–27 april, internat i Stockholmstrak-
ten
Kursledare: Astrid Lundevall och Tor-
sten Sandin
5. Palliativ medicin med inriktning på 
Säbo, 9–11 maj, internat i Stockholms-
trakten
Kursledare: Inger Fridegren, Lena Hjel-
merus, Staffan Lundström m fl
6. Ångest, stress – vad gör vi? 23–24 
maj,  Stockholm
Kursledare: Sandra af Winklerfelt och 
Sergej Andreewitch

Kursavgiften är 5 000 kr (inkl moms). 
Kaffe och lunch är inkluderat på de 
kurser som inte sker i internatsform. 
Kostnad för logi och resor tillkommer.
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 om kurserna besvaras av 
Anne-Marie Johansson på DLF:s kans-
li, 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 25 november 2011. n

Stockholms läkarförenings under-
stödsfond delar ut följande fondmedel:

Penningunderstöd till behövande lä-
kare som är medlemmar i föreningen 
och framlidna läkares anhöriga. Till 
ansökan skall bifogas kopia av självde-
klaration  samt övriga handlingar som 
sökanden önskar åberopa.

Resebidrag till läkare under utbild-
ning (ej uppnådd specialistkompetens)
för resor till kongresser, symposier och 
liknande utanför Sverige. Förtur ges 
fackligt engagerade läkare. Medlem-
skap i Stockholms läkarförening är ett 
krav.

Sökanden kan beviljas bidrag om 
maximalt 20 000 kr. Stipendiet utbeta-
las efter att reseberättelse inkommit 
till styrelsen. Till egenhändigt skriven 
ansökan skall bifogas handlingar som 
sökanden önskar åberopa.

Ansökan om fondmedel skall vara 
Stockholms läkarförening, Box 5610, 
114 86 Stockholm, tillhanda senast den 
23 november 2011. n

Fondmedel att söka från 
Stockholms läkarförening

Fortbildningskurser 
för distriktsläkare
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