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n nytt om namn

Studenterna på kursen i klinisk medi-
cin vår- och höstterminen 2011 på 
Södersjukhuset i Stockholm har valt 
Mimmi Gummesson och Malin Hult-
crantz till bästa kliniska handledare.

De får priset för sitt stora engage-
mang i den kliniska handledningen av 
läkarstudenter. Kursen i klinisk medi-
cin, inriktning medicin, är den längsta 
kursen under hela läkarutbildningen 
vid Karolinska institutet och omfattar 
större delen av två terminer. n

Prisbelönt handledning 
på Södersjukhuset

Mimmi Gummesson och Malin Hultcrantz 
tog emot studenternas pris vid en ceremoni 
den 19 juni. 

David Haage har antagits som docent i 
ämnet experimentell neuroendokrino-
logi vid Umeå universitet. n

Ny docent i Umeå

Raffaella Björck, Sollentuna, 47 år, 
död 27 juli
Thomas Björling, Arvika, 60 år, död
11 juli
Karin Blix, Farsta, 89 år, död 9 juli
Östen Engelbrektsson, Borås, 81 år, 
död 25 juni
Bert Hedlund, Göteborg, 92 år, död
6 juli
Börje Karlson, Forshaga, 90 år, död
3 augusti
Hugo Knutson, Uppsala, 85 år, död
26 juni
Fritz Müller, Piteå, 71 år, död 22 juni
Johan Daniel Pollack, Sollentuna, 
38 år, död 7 juni
Marie-Louise af Schultén-Löwnertz, 
Täby, 88 år, död 6 augusti
Lennart Widén, Stockholm, 89 år, död 
30 juni
Hans Wilhelmson, Eskilstuna, 83 år, 
död 5 juli

Avlidna

n kalendarium
Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 2 september, 
kl 13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Hans Odöö: Carl Wilhelm Scheele

Läkarförbundets studierektorsdag, 
torsdagen den 6 september, Malmö  
Arena
Teman: Granskning, karriär, ledarskap 
och forskning
Program
08.30–10.00 Extern bedömning av upp-
nådd kompetens i ST– hur och varför?
Översyn av läkarnas specialitetsindel-
ning: Varför och vart är vi på väg? Kva-
litetssäkring genom ST-inspektioner
10.45–12.15 Framtidens specialistläka-
re, var vill du arbeta?
Utdelning av handledarpris
13.30–15.00 Ledarskaps-ST – första 
steget i en medical management- 
karriär?
15.30–17.00 Forskning för alla ST-
läkare
För ytterligare information, se
‹www.framtidenslakare.se›

Reproduktionsmedicin – teknik, etik 
och juridik i förändring, öppet symposi-
um torsdagen den 13 september, kl 
16.00–18.30, sal F1, Centralblocket, 
Skånes universitetssjukhus, Lund, i ar-
rangemang av enheten för medicinens 
historia, Lunds universitet
Program
16.00 Aleksander Giwercman: Etik i var-
dagens reproduktionsmedicin
16.30–17.00 Charlotte Kroløkke: Utlan-
det tur och retur: När reproduktion 
korsar gränser
17.30 Susanne Lundin: Reproduktion 
som business: en studie av fertilitetstu-
rism och äggtrafficking
18.00–18.30 Avslutande diskussion
Fritt inträde. Ingen föranmälan krävs

2013 års förteckning över privatprakti-
serande läkare i Stockholms län utkom-
mer vid årsskiftet 2012–2013. Den 
trycks i cirka 80 000 exemplar och de-
las ut gratis på alla apotek i Stock-
holmsområdet.

Nytillkomna praktiserande läkare, 
som önskar annonsera i förteckningen, 
kan ta kontakt med vårt kansli. Anmä-
lan ska vara inlämnad före den 30 sep-
tember 2012 till Stockholms läkar- 
förening, Box 5610, 114 86 Stockholm, 
tel 08-790 34 21, 08-790 34 22 eller 
 e-post: stockholm@slf.se n

Privatpraktiserande läkare 
i Stockholms län 2013

Luftvägsregistret, årsmöte och utbild-
ning onsdagen den 3 oktober, Svenska 
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrko-
gata 10, Stockholm
För information, program och anmä-
lan, se ‹www.rikskol.nu›

Stiftelsen Läkare mot aids forsknings-
fond ledigförklarar härmed forsknings-
anslag för studier som syftar till be-
handling av HIV-infektion eller dess 
följdtillstånd och till förebyggande åt-
gärder. Upp till 100 000 kr kan anslås 
till varje beviljat projekt.

Projekt som har klinisk relevans pri-
oriteras högt. Stor vikt läggs på att an-
sökningarnas utformning håller hög 
kvalitet. Resebidrag beviljas inte.
Ansökan lämnas enligt instruktioner 
som hämtas via ‹www.aidsfond.se›. 
Ansökningssystemet öppnar den 1 sep-
tember och stänger den 30 september, 
kl 24.00. Ansökan kan bara beaktas om 
forskaren/sökandegruppen har avrap-
porterat alla eventuella tidigare anslag 
från forskningsfonden. För forskning 
på människor eller djur krävs godkän-
nande från etikprövningsnämnd re-
spektive djurförsöksetisk nämnd.

För ytterligare information, kontakta 
stiftelsens ordförande Kristina Broli-
den, tel 08-517 760 45, e-post:
kristina.broliden@karolinska.se
Frågor kan även lämnas på forsknings-
fondens webbplats. n

Anslag att söka för HIV-  
och aidsforskning

n Alla möten och konferenser: 
Läkartidningen.se/kalender

n Alla aktuella disputationer:
Läkartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

n disputationer
UMeå UniveRsitet
• 7 september. Lotta Ljung: Cardiovas-
cular disease in rheumatoid arthritis in 
relation to interventions.
• 7 september. Annika Winbo: The long 
QT syndrome in Sweden – founder 
effects and associated cardiac pheno-
types.

kaRoLinska institUtet
• 31 augusti. Mattias Hedman: Tumor 
radiosensitivity and proliferation as 
parameters for optimizing radiotherapy.
• 31 augusti. Bin Zhao: Functional 
studies of deubiquitinating enzymes.


