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n nytt om namn

2011 års Ulla-Carin Lindquist-pris för 
forskning om nervsjukdomen amyotro-

fisk lateralskleros, 
ALS, går till Peter An-
dersen, professor vid 
Umeå universitet och 
överläkare vid Norr-
lands universitetssjuk-
hus. Prissumman är på 
200 000 kr.

Motiveringen till pri-
set lyder: »Peter Ander-
sens forskning har en 

bredd som spänner över klinik, genetik 
och mer grundäggande experiment. 
Den har presenterats i över 100 veten-
skapliga publikationer. Han har flera 
internationella uppdrag och samarbe-
ten och är nu en av de ledande ALS-
forskarna i världen. Detta intensiva ar-
bete med att finna orsaker till och bot  
mot ALS, kombinerar Andersen med ett 
djupt personligt engagemang för pa-
tienterna.« n

Ulla-Carin Lindquists 
pris till Umeåforskare

Peter Andersen

Följande personer har antagits som 
 docenter vid Uppsala universitet: Jo-
han Ahlgren i onkologi, Anna Axels-
son i urologi, Eva Baecklund i reuma-
tologi, Kai Eggers i kardiologi, Pär 
Hedberg i klinisk fysiologi, Jonas 
Lindblom i funktionell farmakologi, 
Lina Nordquist i fysiologi, Luke Odell
i läkemedelskemi, Rodolfo Garcia
i internationell hälsa, Michael Tork-
zad i radiologi, Christine Rubertsson 
i reproduktiv hälsa samt Anna-
Karin Wikström i obstetrik och gyne-
kologi. n

Nya docenter i Uppsala

Mary Isvén, Täby, 88 år, död 28 no-
vember
Göran Stenkula, Kalmar, 83 år, död 14 
november
Ingegerd Nieburg, Stockholm, 55 år, 
död 28 november

Avlidna

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

n kalendarium

Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas 
härmed till ordinarie fullmäktigemöte 
med symposium 15–16 mars, lokal 
Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsvia-
dukten 90, Stockholm.
Temat på symposiet är »Sjukvården en 
av motorerna i svensk ekonomi«.

Av lokalavdelning eller förenings-
medlem väckta frågor, som ska upptas 
på föredragslistan, ska enligt stadgarna 
ha kommit styrelsen tillhanda senast 
en månad före mötet under adress: 
Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 
114 86 Stockholm eller e-post:
madeleine.blomquist@slf.se n

Sjukhusläkarnas 
fullmäktigemöte 2012

Svenska distriktsläkarföreningens full-
mäktigeledamöter kallas härmed till 
ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm 
fredagen den 20 april, kl 10.00–17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan 
väckas av lokalavdelning eller enskild 
medlem och skall vara styrelsen till-
handa senast den 29 februari under 
adress: Svenska distriktsläkarförening-
en, Box 5610, 114 86 Stockholm, e-post: 
anne-marie.johansson@slf.se
Föredragningslista och övriga hand-
lingar kommer att sändas till fullmäk-
tigeledamöterna i mitten av mars. n

DLF:s fullmäktigemöte 2012

Stockholms läkarförenings sektioner, 
kommande årsmöten 2012:
• Södertälje läkarförening, tisdagen 
den  17 januari, kl 16.00–17.30, Söder-
tälje sjukhus
• S:t Görans läkarförening, torsdagen 
den 19 januari, kl 17.00, hörsalen S:t Gö-
rans sjukhus
Efter årsmötet presenterar Sol-Britt 
Lonne Rahm sjukhusläkarnas arbets-
miljöenkät

Östra Skånes läkarförening, årsmöte 
torsdagen den 26 januari, lokal Hanö, 
Centralsjukhuset, Kristianstad
Lättare förtäring serveras kl 17.30 och 
mötet börjar kl 18.00
Ola Norrhamn och Maria Eriksson Al-
stad: Hur gör vi det lätt att söka rätt? 
Besöksmönster ur ett akutperspektiv
Årsmötesförhandlingar

Medfödda hjärtfel, kurs tisdagen den 31 
januari, kl 10.00–16.00, samt fyra tis-
dagskvällar, Svenska Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i 
arrangemang av Svenska Läkaresäll-
skapet, Svensk barnkardiologisk fören-
ing och Svenska cardiologföreningen
Kursen är granskad av IPULS
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.sls.se›
Anmälan görs senast den 15  januari per 
e-post: annie.melin@sls.se

Vaskulär medicin: Nya möjligheter att 
förebygga och behandla aterotrombo-
tisk sjukdom, symposium fredagen den 
10 februari, Svenska Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i 
arrangemang av Svensk förening för 
hypertoni, stroke och vaskulär medi-
cin, SVM
Program
09.30 Registrering
10.00 Thomas Kahan: Välkommen
10.10 Mårten Rosenqvist: Förmaksflim-
mer – vanligare och farligare än vi
trott
10.55 Margareta Holmström: Nya anti-
koagulantia, det vetenskapliga underla-
get för introduktion i klinisk praxis
11.30 Peter Svensson: Nya antikoagu-
lantia: hur gör vi i klinisk praxis?
12.00 Frågestund
12.15 Lunch
13.15 Per Wester: Primär och sekundär-
prevention av stroke
14.00 Anders Gottsäter: Primär- och se-
kundärprevention av perifer artärsjuk-
dom
14.45 Matthias Lidin: Att implementera 
prevention på bästa sätt

15.30–16.00 Frågestund
Anmälan görs senast den 20 januari per 
e-post: charlotte.lowenhielm@gmail.
com
Deltagaravgiften är 900 kr för medlem i 
SVM, 1 200 kr för icke medlem

Från nerv till piller – 50 år med Falck–
Hillarp-metoden, föreläsning fredagen 
den 27 april, kl 09.00–17.30, aulan, Skå-
nes universitetssjukhus, Lund
Ur programmet:
• Att reparera hjärnan
• Lyckopillrens segertåg
• Losec, en svensk framgångssaga
• Beroende – psykiatrins bäst kända 

sjukdom
För ytterligare information, se 
‹www.med.lu.se/nervtillpiller›
Anmälan görs senast den 7 april per 
e-post: kansli@fysiografen.se eller tel 
046-13 25 28
Deltagandet är kostnadsfritt

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›
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