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n nytt om namn

Sylf Jämtland har utsett Tor Melan-
der, överläkare vid ortopedkliniken, 
Östersunds sjukhus, till 2011 års hand-
ledare.

I nomineringen 
framförs bl a följande: 
»Tor har även överfört 
handledarandan på 
resten av kliniken. 
Han har haft möten 
som enbart handlat om 
just handledning och 
hur enormt viktig den 
är för utveckling av  nya 
läkare och då även för kliniken. Han fö-
respråkar alltid handledning och står 
alltid på ST-läkarens sida. Genom att 
han överfört detta tänket har han in-
spirerat resten av kollegiet på kliniken. 
Han har helt enkelt med sitt arbete fört 
upp handledning till en helt ny nivå på 
kliniken.« Priset, en graverad vas från 
Storsjöhyttan, diplom och present- 
kort, delades ut vid en ceremoni den 16 
december. n

Årets handledare i Jämtland
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Tor Melander

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Alla aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Magnus T Beckman, Oxelösund,
83 år, död 11 januari
Kurt Jekell, Sollentuna, 85 år, död
13 januari
Sven-Olof Olofsson, Kungsbacka,
64 år, död 29 december
Helge Semb, Uppsala, 80 år, död
13 januari
Trajan Zeman, Uppsala, 66 år, död
2 januari

Avlidna

uMeå universitet
• 17 februari. Fredrik Björklund: Platelet 
reactivity and comorbidities in acute 
coronary syndrome.
• 17 februari. Mia Sundström: B cell de-
viations and type 1 diabetes in the  NOD 
mouse.

uppsaLa universitet
• 17 februari. Nuno Canto Moreira: MRI 
studies of the fetal brain and cranium.

örebro universitet
• 17 februari. Helena Fadl: Gestational 
diabetes mellitus in Sweden – screen-
ing, outcomes and consequences. 

karoLinska institutet
• 17 februari. Sandra Andersson: Forma-
tion of the inhibitory KIR repertoire in 
human natural killer cells.
• 17 februari. Anders Berglund: Socio-
economic factors and the influence of 
comorbidity in the management and 
survival in lung and prostate cancer.
• 17 februari. David Odaka  Mukanga: 
Community case management of ma-
laria and pneumonia in children – 
exploring use of diagnostics by commu-
nity health workers in Uganda.
• 17 februari. Björn P Persson: Vascular 
effects of endothelin in experimental 
lung injury.
• 17 februari. Nicolas Ruffin: Chronic 
immune activation and lymphocyte 
apoptosis during HIV-1 infection.
• 17 februari. Britta Stenson: Studies on 
LXR and CIDEA function in human 
adipocytes.

Linköpings universitet
• 17 februari. Inger Boström: Epidemio-
logical studies of multiple sclerosis in 
Sweden with focus on the county of 
Värmland.

Lunds universitet
• 17 februari. Ahmed Jassim Delli: Im-
munogenetics of childhood type 1 dia-
betes in immigrant patients in Sweden.  

n disputationer

n kalendarium
svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 14 februari, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Räkor på REK-listan?
Medverkande: Kandidatföreningen, 
David Svaninger m fl
För mer information, se ‹www.sls.se›

Svenska infektionsläkarföreningen, 
SILF, har följande nya styrelse 2012: 
Jan Källman (ordförande), Maria 
Werner (vice ordförande), Stephan 
Stenmark (facklig sekreterare), Johan 
Westin (vetenskaplig sekreterare), 
Hans Norrgren (skattmästare), Kris-
tina Cardell (redaktör) samt Anna-
Karin Larsson och Camilla Lorant
(ledamöter). n

SILF:s styrelse 2012

karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 373:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 16 februari, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Tord Naessén: HRT– är vi alltför rädda?
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com 
För ytterligare information, kontakta 
e-post: goran.bjork@ltblekinge.se

astmans olika fenotyper – mekanis-
mer, diagnostik och behandling, veten-
skapligt symposium den 16 februari, kl 
09.30–16.00, Svenska Läkaresällska-
pet, Stockholm, i arrangemang av Kon-
sul Th C Berghs Stiftelse
Anmälan görs senast den 13 februari 
per e-post: office@beijerinvest.se (ange 
namn, adress och e-postadress). Delta-
garavgiften (300 kr) inbetalas på bank-
giro 5455-5750
För information och program, se 
‹www.konsulbergh.se›, »Vetenskapligt 
symposium 2012«

Läkemedelsriksdagen 2012, tisdagen 
den 6 mars, City Conference Centre, 
Stockholm
Tema: Äldres läkemedel – tillsammans 
får vi bättre koll
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.lakemedelsakademin.se›

Stockholms läkarförenings fullmäkti-
gemöte äger rum den 18 april, kl 18.00, i 
klubbvåningen på Sveriges läkarför-
bund, Villagatan 5. Närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt vid mötet har förening-
ens samtliga medlemmar. Rösträtt har 
dock endast fullmäktige.

Motioner, väckta av sektion eller för-
eningsmedlem, ska vara styrelsen till-
handa senast den 16 mars under adress: 
Box 5610, 114 86 Stockholm.

Föredragningslista och övriga hand-
lingar kommer att tillställas fullmäk- 
tige två veckor före mötet. n

SLF:s fullmäktigemöte 2012

Medical doctors ski world cup, 21–24 
mars, Zauchensee, Österrike
För ytterligare information, se 
‹www.med-skiworldcup.com› eller kon-
takta e-post: dr.schreiber@gmx.de

sveriges äldre läkare (sÄL), vårmöte 
4–6 maj, Slagthuset, Malmö
För information, program och anmä-
lan, se ‹www.destinationoresund.com›

svenska gastrodagarna 2012, 8–11 maj, 
Malmö
För information och anmälan, se 
‹www.gastrodagarna.se/Page.aspx›

european Laryngological society, 9th 
congress, June 13–16, Helsinki
For further information, see
‹http://www.confedent.fi/els2012/›
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