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   ■ meddelanden

Patrik Ernfors får professuren för sina viktiga bidrag till förståelsen 
av hur det perifera nervsystemet kommunicerar med det centrala.

Patrik Ernfors får Torsten  
Söderbergs professur i medicin
Kungl. Vetenskapsakademien 
har beslutat tilldela Torsten 
Söderbergs akademiprofes-
sur i medicin till Patrik Ern-
fors, professor i vävnadsbio-
logi vid Karolinska institutet.  
Professuren ska främja inter-
nationellt ledande forskning 
inom det medicinska områ-
det på heltid i fem år. Ansla-
get uppgår till 10 miljoner kr. 

Patrik Ernfors är en inter-
nationellt erkänd forskare 
inom stamcellsbiologi och 
fältet för s k neurotrofa fak-
torers reglering och funktio-
ner i nervsystemet. Han leder 
arbetet med att klarlägga hur 
olika nervceller (neuron) ut-
vecklas specifikt för olika 
känselintryck och hur impul-
ser färdas i nervsystemet. n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 84
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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läs mer Möten och konferenser:  
Läkartidningen.se/kalender 
Aktuella disputationer: 
Läkartidningen.se/disputationer 

Catarina Alm-
qvist Malmros 
är ny ordförande 
för Svenska Lä-
karesällskapets 
delegation för 
Medicinska riks-

stämman med start i januari 
2013. 

Hon är barnläkare, docent 
i pediatrik och arbetar vid 
lung- och allergimottagning-
en på Astrid Lindgrens barn-
sjukhus och leder även en 
forskargrupp inom pediatrisk 
epidemiologi vid institutio-
nen för medicinsk epidemio-
logi och biostatistik vid Karo-
linska institutet. Catarina 
Almqvist Malmros har tidi-
gare varit vetenskaplig  
sekreterare i Barnläkarför-
eningen. n

Ny ledamot 
i SLS:s fullmäktige

Föreningen Opu-
scula Medica har 
utsett Tomas 
Sonnenfeld, do-
cent i kirurgi vid 
Södersjukhuset 
och studierektor 

för termin 8, klinisk medicin, 
inriktning kirurgi på läkar-
programmet, Karolinska in-
stitutet, till årets mottagare 
av Matts Halldins pris.

Tomas  Sonnenfeld får pri-
set för »ytterst framgångsri-
ka och uppskattade insatser 
som studierektor för kirurg-
kursen på Södersjukhuset. 
Hans omfattande erfarenhet 
av kirurgi, ständigt goda hu-
mör och entusiasm i kombi-
nation med hans pedagogiska 
kunnande och talang har lyft 
utbildningen av läkarstuden-
ter till nya höjder – både avse-
ende utbildningens kvalitet 
och studenternas trivsel. Han 
är dessutom en enormt upp-
skattad lärare och ett före- 
döme för blivande kollegor«. n

Prisbelönta insatser 
inom klinisk sjukvård

Jussi Jokinen har antagits 
som docent i psykiatri vid 
Karolinska institutet. n

Ny docent vid KI

Natalia Meissl Taylor, 
Skärblacka, 95 år, död 7 no-
vember
Bengt Nilsson, Norra Nöb-
belöv, 71 år, död 31 oktober
Hans Overgaard Petersen, 
Sköndal, 68 år, död 18 novem-
ber
John Sevastik, Solna, 92 år, 
död 25 november

Avlidna

■ kalendarium
S:t Görans sjukhus läkarför-
ening, årsmöte tisdagen den 
15 januari, kl 17.00, hörsalen, 
Capio S:t Görans sjukhus
Inbjudna gäster kommer att 
tala om förutsättningar för 
leasingbilar och löneväxling

Östra Skånes läkarförening 
inbjuder till årsmöte torsda-
gen den 24 januari, kl 18.00, 
matsalen, Ystads lasarett
Lättare förtäring serveras 
från kl 17.30
Kvällens gäst: Ann-Sofie 
Bennheden, personaldirektör, 
Region Skåne

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
Deltagandet är kostnadsfritt 
men anmälan är obligatorisk 
och görs senast 15 januari per 
e-post: kansli@fysiografen.se

Pediatrisk hematologi, ut-
bildningsdag tisdagen den 12 
februari 2013, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm, i 
arrangemang av Vårdplane-
ringsgruppen för pediatrisk 
hematologi (VPH)
Tema: Neutropenier och neo-
natal hematologi
För ytterligare information 
och program, se ‹http://www.

blf.net/onko/page4/index.
html›
Anmälan görs senast den 28 
januari per e-post:
ulf.tedgard@skane.se

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 information och pro-
gram, se
‹www.practicum.se›

Svenska distriktsläkarfören-
ingens fullmäktigeledamöter 
kallas härmed till ordinarie 
fullmäktigemöte i Stockholm 
fredagen den 19 april, kl 
10.00–17.00.

Motioner till fullmäktige-
mötet kan väckas av lokalav-
delning eller enskild medlem 
och ska vara styrelsen till-
handa senast den 22 februari 
under adress Svenska 
Distriktsläkarföreningen, 
Box 5610, 114 86 Stockholm, 
fax 08-790 33 95, e-post: 
anne-marie.johansson@slf.se
Föredragningslista och övri-
ga handlingar kommer att 
sändas till fullmäktigeleda-
möterna i mitten av mars. n

DLF:s fullmäktige- 
möte 2013

Svenskt uttal för läkare med 
annat förstaspråk, SK-kurs 
vecka 39 2013, Växjö
Sista ansökningsdag är den 1 
maj
För information och anmä-
lan, se ‹www.ipuls.se›, 
IPULS-nr A:19
Öppna kurser (inte SK-kurser 
men samma koncept) vecka 
11 2013 och vecka 42 2013, 
Växjö
För ytterligare information 
och anmälan, kontakta 
e-post: olle.kjellin@yahoo.se


