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n nytt om namn

Programnämnden för röntensjukskö-
terskeprogrammet vid Karolinska in-
stitutet har utsett professor Peter As-
pelin till årets mottagare av det peda-
gogiska priset Anoden. Han får priset 
för sitt mångåriga arbete med att stötta 
och inspirera lärare, studenter och an-
svariga vid programmet. n

2011 års Anodenpristagare
vid Karolinska institutet

Peter Aspelin tog emot priset av Elisabeth  
Malmström, student och ledamot i pro-
gramnämnden.

Kasim Abul-Kasim har antagits som 
docent i diagnostisk radiologi vid Lunds 
universitet. n

Docentur

SFAM Stockholm har utsett 
Anders Furucrona, di-
striktsläkare vid Stureby 
vårdcentral, till årets ST-
handledare i allmänmedicin. 

I motiveringen till priset  
sägs bland annat att han är 
en aldrig sinande kunskaps-
källa till visdom inom all-
mänmedicinen. Han räds inte de stora 
frågorna och han ser alltid patienten i 
sin rätta kontext. Ingen student som 
träffar Anders Furucrona lämnar vård-
centralen oberörd. n

Prisbelönt handledare 
i allmänmedicin

Anders 
Furucrona

Sven Åke Almquist, Göteborg, 60 år, 
död 22 december
Gunnar Andersson, Varberg, 83 år, 
död 4 januari

Avlidna

Alla disputationer: 
Lakartidningen.se/disputationer

Aktuella disputationer

n kalendarium

Svenska militärläkareföreningen av-
höll sitt årsmöte i samband med För-
svarsmedicinska sällskapets symposi-
um i Linköping den 25 november och 
valde följande nya styrelse:
Ordföranden Peter Holgersson avgår 
och efterträds av Per Jacobsson. I pre-
sidiet omvaldes sekreteraren Bertil 
Starfelt och skattmästaren Göran 
Holmberg. 

Svenska militärläkareföreningen 
grundades 1875 och är därmed Läkar-
förbundets äldsta yrkesförening. n

Ny ordförande 
i Militärläkareföreningen

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 31 januari, kl 18.00, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
GUCH – Grown-up congenital heart 
disease, en översikt
Föreläsare: Mikael Dellborg
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 1 februari, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Peter Friberg: Skolungdomars psykiska 
hälsa – relation till stress, hjärt–kärl-
hälsa och metabol funktion
Samkväm

Sveriges läkares musiksällskap och 
Karolinska institutets kulturråd inbju-
der till årsmöte och minnesprogram 
över Ingvar Wixell, vår tids störste 
Verdi-baryton, onsdagen den 15 februa-
ri, kl 18.30, Italienska kulturinstitutet, 
Gärdesgatan 14, Stockholm
Bertil Wikman, pianist och universi-
tetslektor, berättar om Ingvar Wixell 
och illustrerar med oförglömliga film-
klipp
Linus Börjesson, läkare och operasång-
are, nu aktuell i »Carmen« och »Flickan 
från Västern« på Kungliga Operan, 
sjunger kända Wixell-arior
Anmälan görs senast 12 februari per 
e-post: lennart.malmstrom@glocalnet.
net eller christer.paul@ki.se

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« 

Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

Hela kalendariet

Stockholms obesitasdagar, symposium 
19–20 april, Norra Latin, Stockholm
Tema: Farlig/ofarlig fetma – friskvård 
eller sjukvård?
För mer information och anmälan, se 
‹www.obesitasdagar.se›

Svenska föreningen för medicinsk psy-
kologi inbjuder till 2012 års skrivartäv-
ling. Texten ska beröra det medicinsk-
psykologiska området. Alla slags bidrag 
välkomnas: personliga rapporter, litte-
rära texter, filosofiska, human- eller 
samhällsvetenskapliga rapporter eller 
undersökningar. Det väsentliga är att 
texten på ett angeläget sätt belyser 
vårdrelationer, praktiskt kliniska situa-
tioner, etiska och kulturella frågeställ-
ningar inom vård och behandling i en 
tid, som ställer krav på såväl ompröv-
ning och förändring som på att bevara 
det goda och konstruktiva i befintliga 
former. Bidragen får ej tidigare vara 
publicerade i litterärt eller vetenskap-
ligt sammanhang. Författaren ges stor 
frihet i ämnesval och utformning av sitt 
bidrag, som dock ej får överstiga 8 A4-
sidor (1,5 i radavstånd). 

Bidraget (i Wordformat) registreras 
senast 1 november via ‹www.sfmp.se›.
Pris för vinnande bidrag är 6 000 kr. 
Ytterligare 1–3 bidrag kan få hedersom-
nämnande och pris om 1 500 kr.  
För ytterligare upplysningar, se 
‹info@sfmp.se›. n

Utlysning av SFMP:s 
skrivarpris 2012

Läkardagarna i Örebro, 26–27 april, 
Universitetssjukhuset, Örebro
Tema: Neurologi för alla
För ytterligare information, program 
och anmälan, se
‹www.orebroll.se/uso/lakardagarna›

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

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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