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ön nytt om namn

Astrid Seeberger, universitetslektor, 
överläkare och författare, Karolinska 
institutet, får Svenska 
Läkaresällskapets etik-
pris, Hippokratespriset, 
för sin viktiga etiska 
gärning.

Hon har sedan många 
år på ett tydligt sätt lyft 
fram betydelsen och 
värdet av etiska frågor 
såväl i sjukvårdens var-
dag som i undervisning-
en av läkarstudenter. 
Astrid Seeberger omsätter etik i sitt 
praktiska arbete på ett utomordentligt 
sätt och hämtar exempel ur den klinis-
ka vardagen. I sitt författarskap värnar 
hon särskilt om det humanistiska syn-
sättet inom sjukvården. n

Astrid Seeberger årets
Hippokratespristagare
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Ole Fröbert är ny adjungerad profes-
sor inom kardiovaskulär forskning vid 
Örebro universitet.
Kristina Sundquist, professor vid 
Centrum för primärvårdsforskning vid 
Lunds universitet/Region Skåne och 
distriktsläkare i Malmö, har utnämnts 
till gästprofessor vid Stanford Universi-
ty, School of Medicine, Stanford Pre-
vention Research Center.
Aleksander Giwercman är sedan den 
1 september anställd som professor i 
reproduktionsmedicin vid Lunds uni-
versitet med placering vid institutionen 
för kliniska vetenskaper i Malmö.
Daniel Vasiliu Bacovia har förordnats 
som överläkare vid avdelningen för kli-
nisk patologi, Länssjukhuset Sunds-
vall–Härnösand. n

På nya jobb och uppdrag

Vid Linköpings universitet har som 
docenter antagits Anna Spångéus i ex-
perimentell internmedicin och Håkan 
Gustafsson i medicinsk radiofysik. n

Nya docenter i Linköping

Magnus Jemt, Karlskoga, 92 år, död
5 augusti
Gösta Jonsell, Stockholm, 71 år, död 
27 augusti
Elis Lewin, Göteborg, 101 år, död 26 
augusti
Sven-Erik Nilsson, Norrtälje, 86 år, 
död 3 september

Avlidna

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 2 oktober, kl 18.00, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Vidareutbildning, fortbildning och kva-
litetsutveckling. Vad vill professionen 
efter IPULS?
Medverkande: Kerstin Nilsson, Stefan 
Lindgren, Heidi Stensmyren och repre-
sentanter från Socialstyrelsen
För mer information, se ‹www.sls.se›

Uppsala medicinhistoriska förening, 
Lars Thorén-föreläsning torsdagen den 
18 oktober, kl 18.30, Rudbecksalen, 
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20, Uppsala
Mats O Karlsson: En demokratisk 
samhällsbyggare under 150 år – Lands-
tinget i Uppsala län
Föredraget följs av supé. Förhandsan-
mälan till supén görs genom inbetal-
ning av 220 kr till pg 487 44 20-5 senast 
den 8 oktober

Läkares administrativa arbetsbörda – 
kan den lättas? Sjukhusläkarna inbju-
der till öppet symposium fredagen den 
19 oktober, kl 10.00–12.30, Freys Ho-
tell, Bryggargatan 12, Stockholm
Medverkande: Erik Bergström, Eva-
Lotta Nilsson, Anders Alexandersson, 
Anders Alexandersson och Carina Zet-
terberg
Fri entré. Begränsat antal platser
Föranmälan krävs och görs per e-post: 
madeleine.blomquist@slf.se senast den 
12 oktober.

Svenska läkare mot kärnvapen, Stock-
holmsföreningen, årsmöte måndagen 
den 22 oktober, kl 18.00, Sveriges läkar-
förbund, Villagatan 5, Stockholm
Mötet inleds med att Pernilla Lundmark 
presenterar ICAN-Sverige, en ny kam-
panj för att avskaffa kärnvapnen
Lätt förtäring
För ytterligare information, kontakta 
e-post: meit.krakau@slmk.org

Next generation sequencing: biomedi-
cal and clinical implications, öppet 
symposium den 25 oktober, kl 09.20–
16.30, Rudbecksalen, Rudbecklaborato-
riet, Dag Hammarskjölds väg 20, Upp-
sala, i arrangemang av Svenska sällska-
pet för medicinsk genetik
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.igp.uu.se/Seminars/ngs-
symposium› eller kontakta e-post: 
sara.mulder@igp.uu.se
Deltagandet är kostnadsfritt, men 
bindande anmälan krävs senast den 14 
oktober

Ekokardiografins dag, fredagen den 26 
oktober, kl 10.30–14.00, avd för kardio-
logi, Skånes universitetssjukhus, Lund
Föreläsare: Eva Nylander, Carl Meur-
ling och Anders Roijer
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post: 
Monica.Magnusson@med.lu.se
Deltagandet är avgiftsfritt

n disputationer

n Alla möten och konferenser: 
Läkartidningen.se/kalender

n Alla aktuella disputationer:
Läkartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

UMEå UNivErSitEt
• 5 oktober. Nina Gennebäck: Cardiac 
hypertrophy: transcription patterns, 
hypertrophic progression and extracel-
lular signaling.

UppSaLa UNivErSitEt
• 5 oktober. Greger Nilsson: Cardiovas-
cular side effects of radiotherapy in 
breast cancer.
• 5 oktober. Jessica Nordlund: Gene ex-
pression and DNA methylation in acute 
lymphoblastic leukemia.

karoLiNSka iNStitUtEt
• 5 oktober. Charlotte Leanderson: Mus-
culoskeletal injuries and generalized 
joint laxity in ballet dancers.

LUNdS UNivErSitEt
• 5 oktober. Magnus Hallén: Male ingui-
nal hernia repair with mesh. Short- and 
long-term results and the question of 
infertility.
• 5 oktober. Mitra Pikwer: Hormonal 
factors in rheumatoid arthritis – their 
impact on disease risk and severity.

2013 års katalog Privat Vård i Väst 
(tidigare Läkarkatalogen Göteborg) ut-
kommer vid årsskiftet 2012–2013 och 
ges ut av Serpalen AB på uppdrag av 
Göteborgs läkarförening. Den trycks i 
ca 55 000 exemplar och delas ut gratis 
på alla apotek i Göteborg med omnejd. 

Nytillkomna privatpraktiserande 
läkare, som önskar annonsera i katalo-
gen, kan ta kontakt med Serpalen AB. 
Anmälan skall vara inlämnad före den 
20 oktober 2012 per e-post: 
tanja.nordwall@serpalen.se eller tel 
031-81 86 35, fax 031-18 34 06. n 

Privatpraktiserande läkare 
i Västra Götaland 2013


