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n nytt om namn

Studenterna på kursen i klinisk medi-
cin höstterminen 2010 och vårtermi-
nen 2011 på Södersjukhuset i Stock-
holm har utsett Åsa Marmstål, Jacob 
Rosén och Louis Saliba till bästa kli-
niska handledare. De får priset för sitt 
stora engagemang i den kliniska hand-
ledningen av läkarstudenter.

Kursen i klinisk medicin, inriktning 
medicin, är den längsta kursen under 
hela läkarutbildningen på Karolinska 
institutet och omfattar större delen av 
två terminer. Priset delades ut vid en 
ceremoni den 6 december. n

Prisad handledning 
på Södersjukhuset

Åsa Marmstål,  Jacob Rosén och Louis Sa-
liba tog emot pris för bästa kliniska hand-
ledning vid en ceremoni den 6 december.

Vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet, har som docenter antagits 
Kristoffer Derwinger i kirurgi, 
Göran Garellick i ortopedisk  kirurgi, 
Anna Gordh i experimentell psykiatri, 
Klara Sjögren i fysiologi och Katari-
na Ejerskär i experimentell klinisk 
genetik. n

Nya docenter i Göteborg

K Gustaf O Appelberg, Linköping,
93 år, död 9 december
Inger Hartman, Vreta Kloster, 55 år, 
död 11 december
Lisa B Kartous, Huskvarna, 66 år, död 
11 december

Avlidna

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Sveriges läkarförbunds chefsförening 
avhåller sitt ordinarie fullmäktigemöte 
med efterföljande temadag fredagen 
den 4 maj, kl 09.00–16.00,  i Svenska 
Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra 
Kyrkogata 10 i Stockholm.

Enligt föreningens stadgar äger varje 
föreningsmedlem rätt att närvara och 
yttra sig vid mötet. Motioner väckta av 
lokalavdelning eller enskild medlem 
ska vara styrelsen tillhanda senast den 
9 februari 2012. Utförligt program pre-
senteras senare. n

SLCF:s fullmäktigemöte 2012

Svenska företagsläkarföreningen av-
håller sitt ordinarie fullmäktigemöte 
onsdagen den 9 maj, kl 15.00–17.00, i 
Umeå.

Enligt föreningens stadgar äger varje 
föreningsmedlem rätt att närvara och 
yttra sig vid mötet. Motioner väckta av 
lokalavdelning eller enskild medlem 
ska vara styrelsen tillhanda senast den 
9 februari 2012.

I samband med fullmäktigemötet 
hålls vidareutbildningsdagar 8–10 maj i 
samarbete med arbets- och miljömedi-
cinska kliniken. Utförligt program och 
lokal presenteras senare på föreningens 
webbplats. n

SFLF:s fullmäktigemöte 2012

n kalendarium
MSF Stockholm, årsmöte torsdagen den 
19 januari, kl 17.30, sammanträdesrum 
G, Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, 
Stockholm
Alla medlemmar är varmt välkomna 
Föranmälan är inte obligatorisk, men 
krävs vid önskan om mat och görs se-
nast den 17 januari via
‹http://msfstockholm.se›
Årsmöteshandlingar kan hämtas via 
webbplatsen från och med 10 januari
För ytterligare information, kontakta 
e-post: ordf@msfstockholm.se

Svenska läkare mot kärnvapen, årsmö-
te lördagen den 21 januari, kl 14.00, Sve-
riges läkarförbund, Villagatan 5, Stock-
holm
15.00 Anna T Höglund, Emma Rosen-
gren: Krig och kärnvapen – spelar genus 
någon roll? 
För ytterligare information, kontakta 
e-post: meit.krakau@slmk.org

Utbildningsdag i pediatrisk hemato- 
logi, torsdagen den 2 februari 2012, 
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm, i arrange-
mang av Vårdplaneringsgruppen för 
pediatrisk hematologi, VPH
Tema: Tonåringar med kronisk blod-
sjukdom och överföring till vuxen- 
vården
Deltagandet är kostnadsfritt
Anmälan görs senast den 23 januari per 
e-post: ulf.tedgard@skane.se
För ytterligare information, se 
‹http://www.orebroll.se/VPH/›

Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm 
utlyser bidrag till forskning, resor och 
fortbildning m m som kan sökas av 
verksamma inom barnavården, 
främst i Stockholms län. Föreningen 
har till ändamål att verka för en god 
barnavård genom att ekonomiskt stödja 
kunskapsutvecklingen kring upp- 
födning och vård av barn och ungdomar 
upp till 18 års ålder. Särskild vikt 
läggs vid amning vad gäller de späda 
barnen.

Ansökan om bidrag ska innehålla 
uppgifter om den sökandes nuvarande 
verksamhet samt för vilket ändamål 
och med vilket belopp bidrag söks. 
Kostnaderna ska specificeras så långt 
möjligt är. Om bidrag har sökts för sam-
ma ändamål från annat håll ska detta 
anges. Bidrag medges inte till grundut-
bildning.

Ansökan ska vara styrelsens ordfö-
rande Lars Browaldh, Reginavägen 39, 
131 50 Saltsjö-Duvnäs, tillhanda senast 
den 17 februari 2012. 
Ansökningsblankett kan hämtas via 
‹www.mjolkdroppen.se›. n

Föreningen Mjölkdroppen 
utlyser forskningsbidrag

Ultraljud i klinisk diagnostik, symposi-
um torsdagen den 2 februari, kl 12.30–
17.00, aulan, Skånes universitetssjuk-
hus, Lund, i arrangemang av Kungliga 
fysiografiska sällskapet i Lund
Programmet består av korta översikts-
föredrag och demonstrationer över an-
vändandet av ultraljud
Symposiet är öppet för alla och delta-
gandet är kostnadsfritt. Ingen föran-
mälan krävs

Reproductive epidemiology in a life
course perspective, symposium 29–30 
mars, Jubileumsaulan, Skånes univer-
sitetssjukhus, Malmö, i arrangemang av 
EpiHealth i samarbete med WHO Col-
laborative Centre i Lund
För detaljerat program, se 
‹http://www.med.lu.se/epihealth›
Anmälan görs per e-post:
Camilla.Key@med.lu.se
För mer information, kontakta e-post: 
Peter.Nilsson@med.lu.se
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