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n nytt om namn

Petter Malmborg, barngastroentero-
log och överläkare  vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Solna, har utsetts till 

2011 års »Prussiluskan-
pristagare« av ST- 
läkarna i pediatrik på 
sjukhuset. Priset är »ett 
Grand Prix till Tant 
Pruzelius minne för ex-
cellent kliniskt handle-
darskap i pediatrik«. 

Den sammanfattan-
de motiveringen lyder 
som följer: »Petter till-
delas priset för sitt öd-

mjuka, tålmodiga, empatiska bemötan-
de parat med hög kompetens, entusi-
asm och intresse för undervisning. 
Dessutom besitter han en känsla för 
humor som förgyller arbetsdagen. 
Petter ger mycket kloka råd medicinskt, 
praktiskt och etiskt. Råd som man kan 
stå för som doktor och sova gott på som 
människa. Petter är ett föredöme som 
klinisk handledare!« n

Prisbelönt handledare vid 
Astrid Lindgrens barnsjukhus

Petter 
Malmborg

Professor Lars von Knorring, Uppsa-
la,  och docent Johan Beck-Friis, 
Stockholm, har utsetts till hedersleda-
möter i Svenska psykiatris-
ka föreningen. Det skedde i 
samband med Svenska psy-
kiatrikongressen, som hölls 
14–16 mars i Göteborg. 

Priserna dela-
des ut i sam-
band med en 
ceremoni vid 
föreningens årsmöte, då de 
valdes enhälligt och med 
acklamation.

Lars von Knorring utses 
till hedersledamot »för sin 

långa och framstående insats för svensk 
psykiatri och sina insatser för SPF i det 
nordiska samarbetet«, och Johan Beck-
Friis för att han »genom sin forskning 
har fördjupat kunskapen om depressio-
ner och deras behandling. Han har ut-
vecklat sina tankar i två böcker som 
nått stor uppskattning och spridning i 
befolkningen«. n

Nya hedersledamöter i SPF

Lars von 
Knorring

Johan 
Beck-Friis
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Christer Grönlund har antagits som 
docent i ämnet medicinsk teknik vid 
Umeå universitet. n

Ny docent i Umeå

Jarl Grissler, Ugglarp, 85 år, död 19 
mars
Hans Jörgen Holmquist, Västra Frö-
lunda, 80 år, död 22 mars
Sven Mossige-Norheim, Stockholm, 
82 år, död 16 mars
Per Rahnster, Halmstad, 67 år, död
22 mars
Owe Rawling, Göteborg, 71 år, död 30 
augusti 2011
Birgitta Runesson, Höganäs, 77 år, 
död 19 mars
Sven Erik Åhström, Bromma, 90 år, 
död 22 mars

Avlidna

n kalendarium
Efter Astrid Lindgren-fallet – vilka 
frågor kvarstår? Öppet seminarium 
måndagen den 23 april, kl 15.00–17.00, 
kirurgisalen, plan 4, huvudbyggnaden, 
Karolinska universitetssjukhuset, 
Solna
Medverkande: Niklas Juth (moderator), 
Torbjörn Tännsjö, Madeleine Leijon-
hufvud och Petter Asp
För ytterligare information, kontakta 
e-post: niklas.juth@ki.se
Ingen föranmälan krävs

Svenska Läkaresällskapet, temakväll 
om bemötande, tisdagen den 24 april, kl 
18.00–19.30, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Empatisk doktor ger friskare patienter
– hur kan vården bli bättre på bemö-
tande?
Medverkande: Peter Friberg, Gösta
Eliasson, Astrid Seeberger, Håkan Hed-
man, Maria Björklund, Andreas Borsiin, 
Susanne Fröroth
Moderator: Eva Nordin
För mer information, se ‹www.sls.se›

Sveriges läkares musiksällskap och 
Karolinska institutets kulturråd inbju-
der till en tidsresa i ord och toner med 
fokus på Monica Zetterlund, Hasse Al-
fredson och Tage Danielsson. Musik, 
sång och minnen av dem som var med. 
Blue Mood Trio förstärks med årets 
Monica Zetterlund-stipendiat, jazz-
trumpetaren Jan Allan. Medverkar gör 
också Helen Eriksdotter, sångare och 
flöjtist i Kungliga Filharmonikerna och 
Radiosymfonikerna, pianisten Bengt 
Lindkvist och basisten Tommy Johnsson
Varmt välkomna onsdagen den 25 april, 
kl 19.00, till Italienska Kulturinstitu-
tet, Gärdesgatan 14, Stockholm
Entréavgiften är 120 kr
Anmälan senast den 22 april per e-post: 
lennart.malmstromglocalnet.net

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 375:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 26 april, kl 18.30, å Sjö-
officerssällskapets lokaler i Karlskrona
Greta Edelstam: IVF – och sedan?
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: goranbjork@bredband.net

Egenvård och integrativ medicin, konfe-
rens fredagen den 4 maj, kl 13.00–17.30, 
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, i 
arrangemang av  Hälsofrämjandet i 
samarbete med Läkarföreningen för 
integrativ medicin
För information och anmälan, se 
‹www.fim.integrativ-medicin.se›

Svenska rättspsykiatriska föreningen
(SRPF) hjälper dig reda ut Psykiatrilags-
utredningen, öppet styrelsemöte freda-
gen den 4 maj, kl 10.00–14.00, ABF- 
huset, Sveavägen 41, Stockholm
Psykiatriutredningens samordnare 
Jerry Eriksson informerar och därefter 
följer en öppen debatt
Anmälan görs per e-post:
ordforanden@srpf.se

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

n disputationer
umEå univERSitEt
• 27 april. Malin Alvehus: Obesity-
associated inflammation in the adi- 
pose tissue.
• 27 april. Marcus Lind: Determinants 
for adverse events during oral antico-
agulant treatment.

uPPSALA univERSitEt
• 27 april. Filip Arnberg: Long-term 
posttraumatic stress in survivors from 
disaster and major accidents.
• 27 april. Helene Wagner: Genetic and 
environmental influences on bone and 
fractures.

KARoLinSKA inStitutEt
• 27 april. Caroline Elmér: Transvaginal 
mesh for pelvic organ prolapse – clini-
cal and histological aspects.
• 27 april. Bettina Julin: Dietary cadmi-
um exposure and the risk of hormone-
related cancers.
• 27 april. Philippe A Melas: Depression: 
Genetic, epigenetic and DNA biobank 
studies.


