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Föreningen Opuscula Medica delar år-
ligen ut Matts Halldins pris för betydel-
sefulla forskningsinsatser inom klinisk 
sjukvård. Priset är på 25 000 kr och är 
avsett för personer på alla nivåer och 
specialiteter inom svensk sjukvård.

Jakob Johansson, överläkare vid 
anestesikliniken, Akademiska sjukhu-
set i Uppsala, har tilldelats 2011 års 
Matts Halldin-pris för sina utom- 
ordentliga insatser i klinisk utbildning. 
Hans insatser, både som lärare för stu-
denter och som lärare för handledare, 
är unika. Jakob Johansson har bland 
annat introducerat Stanford-konceptet 
för klinisk handledning, skapat ett ut-
värderingsverktyg för klinisk handled-
ning och en webbaserad pedagogisk 
meritportfölj. Han är dessutom själv en 
lysande förebild. n

Pris för insatser 
inom klinisk sjukvård

Jakob Johansson tar emot föreningen 
Opuscula Medicas pris av Matts Halldin.

Vid medicinska fakulteten, Umeå uni-
versitet, har som docenter antagits 
Lena Aléx i omvårdnad och Peter 
Sundström i neurologi. n

Nya docenter i Umeå

Sten H Falck, Bromma, 79 år, död 3 
december
Britt Herlin Dallner, Bollnäs, 71 år, 
död 11 december

Avlidna

n nytt om namn

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender 
n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer 

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har 
till ändamål att bl a stödja utbildning 
och forskning vars syfte är att bekämpa 
cancersjukdomar. Stiftelsen stödjer
företrädesvis klinisk och klinisk expe-
rimentell cancerforskning av redan dis-
puterade forskare i södra Sverige. 
Bidrag lämnas endast undantagsvis åt 
forskare vilka inte är verksamma i 
södra Sverige.

Ansökan om bidrag till projektanslag 
kan göras endast av den som är huvud-
man för projektet. Bidrag till resor ges 
endast i undantagsfall (abstrakt/inbju-
dan ska bifogas om ansökan avser resa).
Det utdelningsbara beloppet för 2012 är
cirka 4 miljoner kr.

Ansökan görs via stiftelsens webb-
plats: www.cancerstiftelsen.se till och 
med den 1 mars 2012. n

Utlysning av medel 
för cancerforskning

n kalendarium
Göteborgs Läkaresällskap, onsdags-
möte med Lars Öberg-föreläsning den 
25 januari, kl 18.30, hörsal Arvid Carls-
son, Medicinaregatan 3, Göteborg
Gunnar Broberg: Liv och död och ro-
mantik – skendödens historia
Samkväm

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 372:a ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 26 januari, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Birgitta Essén: Hederskultur och 
oskuldskrav – hur möter vi dessa pa-
tienter?
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: goran.bjork@ltblekinge.se

EQUALIS, kommande användarmöten:
• Koagulation, 26–27 januari, Täby
• Ekokardiografi, 31 januari, Stock-

holm
• Hematologi, 8–9 mars, Täby
• Medicinsk mikrobiologi, 13 mars
• Fysiologisk kärldiagnostik, 14 mars, 

Stockholm
• Proteinanalyser, 28–29 mars, Täby
• Klinisk immunologi, 25–26 april, 

Uppsala
• Endokrinologi, 10–11 september
• Allmän klinisk kemi, 4–5 oktober
• Patientnära analyser, 18–19 oktober
• Transfusionsmedicin, 24 oktober, 

Stockholm
För ytterligare information, se
‹www.equalis.se›

Ledarskapskurs för läkare, tisdagen den 
7 februari, kl 10.00–15.00, Skeppsbron 
4, Stockholm
Kursen är fokuserad på relationen mel-
lan ledarskap och stress på arbetsplat-
sen
För ytterligare in formation och anmä-
lan (före den 1 februari), kontakta 
e-post: information@smarthospital.se 
eller ring Carina Beckerman, tel 0768-
81 50 19

Språk och kultur – hur kan alla stäm-
mor höras i en mångkulturell vård- 
miljö? Heldagsseminarium torsdagen 
den 23 februari, Swedenborgssalen, 
Nürnberghuset, Björgårdsgatan 14, 
Stockholm, i arrangemang av Trans-
kulturellt centrum
Anmälan görs senast den 7 februari per 
e-post: tc@sll.se eller via
‹www.slso.sll.se/tc› under »Utbildning«  
För information, kontakta Maria Sund-
vall, tel 08-123 486 90

Kurs för utländska läkare inom primär-
vården i svenskt uttal och kommunika-
tionskompetens på arbetsplatsen, ar-
rangerad av Sundbybergs folkhögskola
För ytterligare information, se
‹www.sundbyberg.fhsk.se›
Anmälan görs per e-post: inger.beer@
folkbildning.net

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

Postgraduate-kurs i onkoplastikkirurgi
arrangeras 2–4 maj för kirurger specia-
liserade i bröstkirurgi, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, Solna
Målsättningen är att deltagarna efter 
genomgången kurs ska ha god kunskap 
om indikationer för olika metoder vid 
primärrekonstruktion samt sektor- 
resektion i reduktionsplastik vid bröst-
cancer. Vidare mål är praktisk kunskap 
om primärrekonstruktion med implan-
tat samt utförande av reduktionspla-
stik och omhändertagande av kompli-
kationer vid ovan beskrivna kirurgiska 
metoder 
Deltagaravgiften är 4 000 kr för med-
lem i Svensk kirurgisk förening, 4 250 
kr för icke-medlem
Anmälan görs senast den 10 mars till 
kursansvarig administratör Viveca 
Åberg, Bröstcentrum, A1:02, Karolins-
ka universitetssjukhuset, Solna, 171 76 
Stockholm, tel 070-734  41 92, e-post: 
viveca.aberg@ki.se
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