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n nytt om namn

Prisbelönta allmänläkare i Örebro och Värmland

SFAM Örebro–Värmland har i samband 
med de årliga fortbildningsdagarna, 
som hölls på Loka Brunn, delat ut priser 
till förtjänta kolleger.

I Värmland gick priset för bästa all-
mänmedicinska insats till Gunilla 
Hasselgren, Kils vårdcentral, för vad 
hon åstadkommer genom sin medver-
kan i tv-programmet »Fråga doktorn«. 
Hon gör en stor insats för folkbildning-
en och ger en positiv bild av allmänme-
dicinen och primärvården.

Det pedagogiska priset tilldelades 
Georg Larsson, Skoghalls vårdcentral. 
Han är en uppskattad och kunnig hand-
ledare och kliniker som under många år 
lämnat ett viktigt bidrag till den all-

mänmedicinska kompetensen i Värm-
land. 

I Örebro län gick priset för bästa all-
mänmedicinska insats till Ruth Wi-
strand, Kumla vårdcentral. I motive-
ringen framhålls att Ruth genom sin 
bakgrund från flera olika kulturer visar 
en stor öppenhet och generositet kom-
binerat med pondus. Hon har lämnat 
viktiga bidrag till den palliativa vården 
och är en uppskattad handledare av 
unga läkare.

»Kunskapens ljus« gick till Luis 
Echenique, Capio Haga vårdcentral i 
Örebro. Som handledare är Luis stöd-
jande och tydlig och finns alltid till 
hands när det som bäst behövs. n

Pristagarna (fr v) Gunilla Hasselgren, Luis Echenique, Georg Larsson och Ruth Wistrand 
fick förutom en omåttlig ära ta emot diplom, blommor, Selmamedalj (Värmland) och vack-
ra vandringspriser (Örebro).

Vid Linköpings universitet har som do-
center antagits Anders Fernström i 
njurmedicin, Neil Lagali i experimen-
tell oftalmologi och Siw Alehagen i 
omvårdnad med inriktning mot repro-
duktiv hälsa. n

Nya docenter i Linköping

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Alla aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Bifoga gärna ett foto.

Anders Novik, Borås, 88 år, död 20
januari

Avliden

Svenska privatläkarföreningens full-
mäktigemöte äger rum lördagen den 14 
april 2012, kl 09.00, i IVA:s konfe-
renscenter, Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien, Grev Turegatan 16, 
Stockholm.

Enligt föreningens stadgar äger även 
andra föreningsmedlemmar än full-
mäktige rätt att närvara och yttra sig 
vid mötet. Observera att endast utsedd 
delegat/suppleant äger rösträtt på full-
mäktigemötet. Motioner väckta av lo-
kalavdelning eller enskild förenings-
medlem skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 14 mars 2012 under adress 
SPLF, Box 5610, 114 86 Stockholm. n

SPLF:s fullmäktigemöte 2012

uMeå uNIveRSItet
• 23 februari. Camilla Österlund: Acti-
vation of lung epithelial cells by group 2 
mite allergens.
• 24 februari. Anders Fytagoridis: Deep 
brain stimulation in the posterior sub-
thalamic area in the treatment of move-
ment disorders.
• 24 februari. Lena Maria Nilsson: Sami 
lifestyle and health – epidemiological 
studies from northern Sweden.

uppSALA uNIveRSItet
• 25 februari. Wenjing Zhou: Aspects of 
progression in breast carcinoma: from 
ductal carcinoma in situ to invasive 
cancer.

KARoLINSKA INStItutet
• 23 februari. Elham Hedayati: The ef-
fects of breast cancer treatment on cog-
nitive functions.
• 24 februari. Claude Kollin: A prospec-
tive randomized study of congenital 
cryptorchidism.
• 24 februari. Kah Wai Lin: Proteomics 
of invasiveness of human breast epithe-
lial cells.

GöteBoRGS uNIveRSItet
• 23 februari. Petur Petursson: Aspects
on abnormal glucose regulation in vari-
ous manifestations of coronary artery 
disease. 

n disputationer

n kalendarium

uppsala medicinhistoriska förening, 
föredrag och årsmöte med efterföljande 
supé onsdagen den 29 februari, kl 18.00, 
Uppsala universitetsbibliotek
Anmälan till årsmötet görs senast den 
24 februari per tel 018-471 62 71
Föranmälan till supén görs genom in-
betalning (100 kr) till plusgirokonto 
487 44 20-5

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 21 februari, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Tydliga, mätbara och dokumenterade 
behandlingsmål
Medverkande: Ylva Böttiger (modera-
tor), Joep Perk, Åke Schwan m fl
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