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Svensk neurootologisk förening, SNOF,
årsmöte torsdagen den 29 november,
Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm
Program
17.00 Samling
18.00 Årsmötesförhandlingar
19.00 Anders Fridberger: Kortklippt
eller ej? Längden spelar roll
19.40 Roland Svensson: Behandling med
antisekretorisk faktor
20.00 Middag
För mer information och anmälan, se
‹www.svenskneurootologiskforening.
se/html/aktuellt.htm›

Vesna Ponjavik belönas med diplom, vandringspokal och presentkort för bästa utbildningsinsats 2012.

Pris till uppskattad
studierektor i Lund/Malmö
ST-läkarna på ögonkliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund/Malmö har
instiftat ett pris som ska premiera en
anställd, oavsett personalkategori, som
gjort den största insatsen för ST-läkarnas utbildning under det gångna året.
2012 års pristagare är Vesna Ponjavik, docent och överläkare. Hon får priset för att hon »under sin korta tid som
studierektor med stor entusiasm inventerat varje ST-läkares utbildningsplan,
relaterat Socialstyrelsens krav till klinikens förutsättningar samt identifierat behovet av och genomfört uppföljande intern SPUR. Hon har med stor
skicklighet utfört schemaändringar
som medfört en påtagligt större specialistnärvaro på de hårt belastade akutmottagningarna i Lund och Malmö och
därmed skapat förutsättningar för en
bättre utbildningskvalitet«. n

Ny docent vid KI
Claes Wiklund har antagits som docent i ämnet anestesi- och intensivvård
vid Karolinska institutet. n

Avliden
Carin Klintberg, Visby, 59 år, död 29
oktober

n Alla möten och konferenser:
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n Aktuella disputationer:
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Medicinhistoriska museet i Uppsala,
föreläsning söndagen den 2 december,
kl 13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Lars-Erik Appelgren: Boskapsapoteket i
Skara. Fanns det bot för sot?
Sveriges läkares musiksällskap och
Karolinska institutets kulturråd inbjuder tisdagen den 4 december, kl 19.00,
till en oförglömlig afton med Lidingösextetten: Jan Allan (trumpet), Torgny
Nilsson (trombon), Gunnar Lidberg
(fiol), Uno Karlén (gitarr), Arne Wilhelmsson (bas) och Bo Söderberg (trummor)
Plats: Teaterstudio Ledermann, Gästrikegatan 16, Stockholm
Entréavgiften är 120 kr och inkluderar
lättare förtäring
Anmälan görs senast 1 december per
e-post: lennart.malmstrom@glocalnet.
net eller christer.paul@ki.se
Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, årsmöte torsdagen den 6
december, kl 18.30, Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm
Från kl 18.00 bjuds på lättare förtäring
och sång av elever från Adolf Fredriks
musikklasser
Om förtäring önskas görs anmälan senast den 3 december per e-post:
gunilla.winnerhall@slf.se
Svenska läkarföreningen för handikapp- och omsorgsmedicin samt Nätverket för habiliteringsintresserade
läkare, årligt möte 23–25 januari 2013,
Mössebergs kurort, Falköping
Program
Pedagogik vid autismproblematik
Kommunikation och Comfor-instrumentet
Tidiga tecken – demens vid utvecklingsstörning
Tuberös skleros – nya behandlingsmöjligheter

Friskvård vid funktionsnedsättningar
Årsmöte
För ytterligare information och anmälan, kontakta e-post:
sten.bjorkman@ltblekinge.se
Norrländska läkemedelsdagarna, 29–
30 januari 2013, Folkets Hus, Umeå, i
arrangemang av läkemedelskommittéerna i norra regionen
Teman
• Äldre och »olämpliga läkemedel«
• Magen – intag och konsekvenser
• Bristtillstånd –hur gör vi i praktiken?
• Osteoporos, höftfrakturer och frakturprevention
• Kan vi mota Olle i grind? Om missbrukarvård ur allmänläkarperspektiv
• Betydelsen av systematiska metaanalyser och tillgång till fullständiga studieresultat och rådata
För ytterligare information, detaljerat
program och anmälan, se ‹www.lvn.se/
anmalan_lakemedelsdagar›
Deltagaravgiften är 1 200 kr
Sista anmälningsdag är den 9 januari

Utlysning av stipendium
för trafikmedicinsk forskning
Svensk trafikmedicinsk förenings
forskningsfond har som huvudsakligt
ändamål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt 1) ur stiftelsen utdela pris till
personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser, för att användas till egen utbildning, 2) utdela stipendier vars användning skall främja trafikmedicinens utveckling, 3) lämna bidrag till
särskilda projekt som Svensk trafikmedicinsk förening inte kan genomföra
inom ramen för sin ordinarie verksamhet och som är av särskilt trafikmedicinskt värde.
Forskningsfonden utlyser härmed
möjlighet att ansöka om stipendium eller nominera till pris enligt ovanstående. Fonden har i år möjlighet att ge stöd
till ett eller två förslag beroende på kvaliteten på ansökan eller nominering.
Bidraget är på 25 000 kr. Stipendiet kan
sökas av läkare eller andra personer anknutna till sjukvården som redovisat
ett eller flera betydelsefulla arbeten
inom det trafikmedicinska området.
Ansökan, helst på särskild blankett
som kan hämtas via ‹www3.svls.se/
sektioner/stmf›, ska ha inkommit senast den 15 februari 2013 till Nina
Rehnqvist, SBU, Box 5650, 114 86
Stockholm, e-post: Rehnqvist@sbu.se
Stipendiet kommer att delas ut vid
STMFF:s årsmöte 2013. n
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