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n nytt om namn

Ulf Landegren, professor i molekylär 
medicin vid Uppsala universitet och 
SciLifeLab, får Björkén-
ska priset 2011. Priset 
är ett av Uppsala uni-
versitets största veten-
skapliga pris och dela-
des ut första gången 
1902.

Ulf Landegren bedri-
ver en  mycket fram-
gångsrik forskning som 
syftar till att utveckla 
nya redskap för molekylära analyser 
inom hela det biologiska området, in-
klusive humanmedicinen. Han är en 
stark företrädare för tesen att teknik-
utveckling är av central betydelse för 
nya genombrott inom medicinsk forsk-
ning. Landegren har givit väsentliga bi-
drag till denna utveckling, och flera av 
hans metoder används i stor skala i sto-
ra delar av världen. Han har bland an-
nat utvecklat en DNA-baserad metod 
för att påvisa proteiner, en metod som 
visar lovande resultat för att kunna 
upptäcka prostatacancer. n

Ulf Landegren
får Björkénska priset
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Professor Barbro Beck-Friis, Borens-
berg, har fått den japanska regeringens 
utmärkelse »Order of the Rising Sun« 
för sina insatser inom äldrevården i 
Japan. n

Japansk utmärkelse 
till Barbro Beck-Friis

Svensk internmedicinsk förening 
(SIM) har följande nya styrelse: Jerker 
Persson (ordförande), Anders Gott-
säter (vetenskaplig sekreterare), Fred-
rik von Wowern (facklig sekreterare), 
Carl-Johan Behre (skattmästare) 
samt Patrik Björgård, Charlotte 
Åkesson, Lena Bokemark, Mårten 
Söderberg och Anette Sandström (le-
damöter). n

SIM:s nya styrelse

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.
Frågor besvaras av Carin Jacobsson, tel 
08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Sylf:s valberedning önskar få nomine-
ringar till fullmäktigemötet 30–31 
mars 2012. Sista dag för nominering är 
den 16  januari.
För ytterligare information, se 
‹www.sylf.se›. n

Nominera till Sylf:s 
fullmäktigemöte 2012

n kalendarium
Aktuellt om asylsökande, seminarium 
kring asylsökandes situation och till-
gång till vård, torsdagen den 12 januari, 
kl 13.30–16.00, Transkulturellt Cent-
rum, plan 13, S:t Göransgatan 126, 
Stockholm
För ytterligare information, se ‹www.
slso.sll.se/tc› under »Utbildning«
Anmälan görs senast den 9 januari per 
e-post: tc@sll.se eller tel 08-123 486 85

Malmö läkareförening inbjuder med-
lemmar till föreläsning i Bengt Zeder-
feldts föreläsningsfond, onsdagen den 
25 januari 2012, samling kl 17.30, aulan, 
CRC, ingång 72, Skånes universitets-
sjukhus, Malmö
Göran Lundborg: Handen och hjärnan
Obligatorisk förhandsanmälan görs se-
nast den 16 januari per e-post: 
kansli@mlf.nu

Akut smärtbehandling, centrala och 
perifera blockader, kurs 6–10 februari 
2012, Universitetssjukhuset, Örebro
Målgruppen är i första hand ST-läkare i 
anestesiologi med 1–3 års erfarenhet
Kursledare: Titti Thorén och Ragnar 
Bäckström
Kursen omfattar SFAI:s delmål 8 samt 
regionalanestesidelen av delmål 5
Kursinnehåll : Nociceptiv smärta, dess 
uppkomst och kontrollmekanismer. 
Akut smärta. Dess farmakologiska be-
handling. Lokalanestetika, dess egen-
skaper, farmakologi och human toxiko-
logi. Epiduralanestesi. Spinal anestesi. 
Kombinerad spinal–epiduralanestesi. 
Spinala opioider. Perifera blockader 
inkl demonstration och simulatoröv-
ning. Regionalanestesi inom obstetri-
ken. Komplikationer vid regional anes-
tesi. Problemet kvarstående smärta ef-
ter kirurgi
Kursen består av föreläsningar, grupp-
arbeten med falldiskussioner, demon-
strationer och simulatorövningar
För ytterligare informaton och anmä-
lan, kontakta Ing-Marie Dimgren, tel 
019-602 10 00, fax 019-12 74 79, e-post: 
ing-marie.dimgren@orebroll.se
Sista anmälningsdag är den 9 januari 
2012. Antagningsbesked ges 

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Klinisk försäkringsmedicin för AT-
läkare, tredagarsutbildning 6 februari, 
16 februari och 17 februari samt 11 april, 
12 april och 23 april
För ytterligare information , se  ‹www.
produktionssamordning.se/sv/Tema/
Forsakringsmedicin/Kurser-utbild-
ning/›
Anmälan görs via ‹www.janusinfo.se/
fortbildning› senast två veckor före vald 
fortbildning

Svensk allmänmedicinsk kongress,
21–23 mars 2012, Luleå (tidigare 
SFAM:s vår- eller höstmöte)
För ytterligare information och preli-
minärt program, se ‹www.sfam.se›

Simulatorbaserad kurs i gastro- och 
koloskopi, 27–28 mars 2012, Practicum, 
Skånes universitetssjukhus, Lund
Kursen är öppen för kirurger, barnkir-
urger, barnmedicinare,  medicinare, 
gastroenterologer och röntgenologer 
som är i början av sin endoskopiska ut-
bildning
Kursledning: Martin Lindsten (martin.
lindsten@skane.se) och Claes-Henrik 
Florén (claes-henrik.floren@med.lu.se)
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Agneta Jacobsson, e-post: 
agneta.jacobsson@skane.se eller tel 
046-17 14 94
Sista anmälningsdag är den 5 mars

Basal interaktiv endoskopi i simulator-
miljö, kurs 28–30 mars 2012, CAMST, 
Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge.
Kursansvarig: Lars Enochsson
(lars.enochsson@karolinska.se) 
För information, kontakta Radmila 
Mrnjevica, tel 08-585 823 72, e-post: 
radmila.mrnjevica@karolinska.se
Anmälan görs via ‹www.camst.se›

AA-möten kommer att hållas för läkare 
i  Göteborg med samling måndagar kl 
19.00. För information om plats, ring 
tel 0704-68 88 90. n

AA-möten i Göteborg

European human genetics conference
2012, June 23–26, Nürnberg, Germany
For further information, see ‹https://
www.eshg.org/eshg2012.0.html›
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