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   ■ meddelanden

Anders Ekbom tog emot Jubileumspriset i samband med Svenska 
Läkaresällskapets årshögtid.

Anders Ekbom belönas 
med årets Jubileumspris
Anders Ekbom, professor i 
medicinsk epidemiologi vid 
Karolinska institutet, har be-
lönats med Svenska Läkare-
sällskapets Jubileumspris på 
150 000 kr. 

Han får priset med följande 
motivering: »Anders Ekbom 
har från en stark epidemiolo-
gisk bas visat förmåga att ve-
tenskapligt belysa kliniskt 
relevanta frågeställningar 

inom varierande medicinska 
fält som cancer, inflammato-
risk tarmsjukdom, diabetes, 
hjärt–kärlsjukdomar och 
psykiatriska sjukdomar. Med 
epidemiologiska redskap 
sammanlänkar Anders Ek-
bom unika svenska popula-
tionsbaserade register och på 
medicinsk grund studeras 
frågeställningar av relevans 
för framtidens patienter.« n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 84
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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Den oändliga reproduktio-
nen, symposium tisdagen den 
12 februari 2013, kl 14.00–
17.00, Lund (plats meddelas 
senare)
Program
Nils-Otto Sjöberg: Forntid
Lars Hamberger: Nutid
Claus Yding Andersen: Ägg-
cellens framtid
Aleksander Giwercman: Sper-
miens framtid
Mingel och förtäring
Deltagandet är kostnadsfritt, 
men anmälan är obligatorisk 
och görs senast den 15 febru- 
ari per e-post:
kansli@fysiografen.se

Neurokirurgen 
Nils Ståhl vid 
Skånes universi-
tetssjukhus i 
Lund har fått 
motta Sylf Mel-
lersta Skånes 

handledarpris 2012. Priset 
ges till en läkare som visat 
särskilt intresse för att hand-
leda och inspirera yngre kol-
leger som är under utbild-
ning.

I motiveringen framförs 
bland annat: »Med ärlighet, 
yrkesskicklighet och med-
mänsklighet manövrerar du i 
de mörkaste och djupaste 
vatten. Du belyser med tan-
kar, ord och handlingar  
essensen av läkaryrkets devi-
ser att lindra, trösta och bota. 
Du utgör den ultimata hand-
ledaren med din närvaro i 
lyssnandet, din raka, reflek-
terande feedback och din  
generositet med kunskap och 
erfarenheter.« n

Prisad handledare 
i mellersta Skåne 

Vid Umeå universitet har 
som docenter antagits Mar-
tin Björklund i fysioterapi, 
Jonas von Hofsten i cell- 
och molekylärbiologi, Hugo 
Lövheim i geriatrisk forsk-
ning och Eva-Lena Stattin i 
klinisk genetik. n

Nya docenter i Umeå

Bengt A Berg, Göteborg, 86 
år, död 18 november
Anna-Lena Bergström, Gö-
teborg, 93 år, död 7 november
Charlotte Carlsson, Stock-
holm, 46 år, död 7 november
Connie Jarstrand Hall, Hä-
gersten, 75 år, död 29 oktober
Bahman Memarzadeh, Upp-
sala, 58 år, död 5 oktober
Bertil Örndahl, Stockholm, 
88 år, död 15 oktober

Avlidna

läs mer Möten och konferenser:  
Läkartidningen.se/kalender 
Aktuella disputationer: 
Läkartidningen.se/disputationer 

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, 
tisdagssammankomst den 11 
december, kl 18.00, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stock-
holm
Empati – när, var och hur?
Medverkande: Long Long 
Chen (moderator), Gustav 
Nilsonne m fl
För mer information, se  
‹www.sls.se›

Karlskrona läkareförening 
inbjuder till sitt 1 379:e ordi-
narie sammanträde, torsda-
gen den 13 december, å Sjöof-
ficersscaällskapets lokaler i 
Karlskrona
Göran Björk: Livmoderhals- 
cancer: förebygga, screena 
och behandla
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@
gmail.com
För ytterligare information, 
kontakta Göran Björk, e-post: 
goran.bjork@bahnhof.se

Svenska Läkaresällskapet, 
tisdagssammankomst den 18 
december, kl 18.00, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stock-
holm
Julbordet – forntids föda på 
framtids fat
Stephan Rössner kåserar om 
våra favoriter på julbordet
Anmälan till efterföljande 
julsupé (575 kr/person) görs 
per e-post: 
bokning@lakaresrest.se

Introduktionskurs i repro-
duktionsmedicin (ABC-kurs), 
internat 17–18 januari 2013, 
Clarion Hotel Post, Göteborg, 
i arrangemang av Svenska 
sällskapet för reproduktions-
medicin, SSRM
Målgruppen är läkare under 
specialistutbildning inom 
gynekologi och obstetrik, 
men även andra yrkeskatego-
rier, t ex embryologer, barn-
morskor/sjuksköterskor med 
intresse för reprodukions-
medicin är välkomna i mån av 
plats
Antalet deltagare är begrän-
sat till 15–25
Kursledare: Greta Edelstam 
och Per Olof Janson
Kursavgiften är 1 000 kr
Anmälan görs per e-post: 
info@ssrm.se (lämna namn 
och kontaktinformation)

Förbättra ditt uttal och för-
måga att kommunicera, kurs 
för utländska läkare inom 
primärvården (7 kursdagar) 
vårterminen 2013
För ytterligare information, 
kontakta e-post: info@ 
sundbybergsfolkhogskola.se 
eller ring 08-445 39 00

Simulatorbaserad kurs i 
gastro- och koloskopi, 5–6 
mars 2013, Practicum, 
Skånes universitetssjukhus, 
Lund
Kursen är öppen för kirurger, 
barnkirurger, barnmedicina-
re, gastroenterologer och 
röntgenologer som är i början 
av sin endoskopiska utbild-
ning
Kursledning: Martin Lindsten 
(martin.lindsten@skane.se), 
Claes-Henrik Florén och Kri-
stine Hagelsteen
Anmälan görs senast den 1 
februari per e-post:  
annette.kall@skane.se eller 
tel 046-17 14 94
För ytterligare information 
och program, se
‹www.practicum.se›

ECO 2013, 20th European 
congress on obesity, May 12–
15, 2013, Liverpool
For more information, see 
‹www.eco2013.org/›


