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   ■ meddelanden

Juleen R Zierath, nyvald ordförande för 2013 i Nobelkommittén 
för fysiologi eller medicin.

Juleen R Zierath ny ordförande 
i Nobelkommittén
Nobelförsamlingen vid Karo-
linska institutet har utsett 
Juleen R Zierath till ny ord-
förande i Nobelkommittén 
för fysiologi eller medicin. 
Hon efterträder professor Ur-
ban Lendahl, som avgår efter 
sex år som ordförande.

Juleen R Zierath är sedan 

2001 professor i klinisk in- 
tegrativ fysiologi vid Karo- 
linska institutet och har tidi-
gare varit verksam bl a vid 
Harvard Medical School i 
Boston. Hon blir den första 
kvinnliga ordföranden i No-
belkommittén för fysiologi 
eller medicin. n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 84
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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Carl Johan 
Sundberg har 
anställts som 
professor i mole-
kylär och tilläm-
pad arbetsfysio-
logi och farma-

kologi vid institutionen för 
fysiologi och farmakologi, 
Karolinska institutet. Han 
tillträdde tjänsten den 1 no-
vember.
Björn Eriksson blir ny chef 
för medicin- och thoraxdivi-
sionen på Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Han kommer 
närmast från en befattning 
som områdeschef för hjärta, 
neurologi och rehabilitering 
vid Östersunds sjukhus.

Margareta Öhr-
vall efterträder 
Filippa Nyberg 
som chefläkare 
på Akademiska 
sjukhuset i Upp-
sala med tillträde 

i februari. Hon har varit chef 
för sjukhusets kvinno- och 
barndivision sedan 2008 och 
har även ingått i sjukhusled-
ningen under samma tid.

På nya jobb
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Ole Suhr och Bernd Steg-
mayr har anställts som 
adjungerade professorer i  
internmedicin vid institutio-
nen för folkhälsa och klinisk 
medicin, Umeå universitet. n

Sjukhusläkarnas fullmäktige 
kallas härmed till ordinarie 
fullmäktigemöte med semi-
narium 14–15 mars, lokal 
Lundqvist&Lindqvist, S:ta 
Clara, Klarabergsviadukten 
90, Stockholm

Temat på seminariet är 
»Patientsäkerhet i ett sy- 
stemperspektiv«. Sveriges 
första professor i patientsä-
kerhet, Richard Cook, KTH, 
talar om systemfelen i sjuk-
vården som motverkar pa-
tientsäkerhet. Vi bjuder in en 
panel med sjukvårdspolitiker 
och sjukhuschefer för att re-
flektera över den politiska 
och administrativa ledning-
ens roll i patientsäkerhetsar-
betet.

Av lokalavdelning eller för-
eningsmedlem väckta frågor, 
som ska upptas på föredrag-
ningslistan, ska enligt stad-
garna ha kommit styrelsen 
tillhanda senast en månad 
före mötet under adress Sjuk-
husläkarföreningens kansli, 
Box 5610, 114 86 Stockholm 
eller e-post: 
madeleine.blomquist@slf.se n

Sjukhusläkarnas 
fullmäktigemöte 2013

Svenska privatläkarförening-
ens fullmäktigemöte äger 
rum lördagen den 13 april, kl 
09.00, på Radisson Blu Royal 
Viking, Vasagatan 1, Stock-
holm.

Enligt föreningens stadgar 
äger även andra förenings-
medlemmar än fullmäktige 
rätt att närvara och yttra sig 
vid mötet. Observera att en-
dast utsedd delegat/supple-
ant äger rösträtt på fullmäk-
tigemötet.

Motioner väckta av lokal- 
avdelning eller enskild fören-
ingsmedlem skall vara styrel-
sen tillhanda senast den 13 
februari under adress SPLF, 
Box 5610, 114 86 Stockholm. n

SPLF:s fullmäktige- 
möte 2013

Karl Ekbom, docent i neuro-
logi och tidigare överläkare 
vid Södersjukhuset och Karo-
linska universitetssjukhuset, 
Huddinge, har utsetts till 
mottagare av årets David Ing- 
varpris för sina insatser inom 
klinisk neurovetenskap.

Sedan 1950-talet har Ek-
bom varit den drivande kraf-
ten bakom uppbyggnaden 
och utvecklingen av Huvud-
värkscentrum i Stockholm. 
Hans forskningsintresse har 
främst rört Hortons huvud-
värk, och han har introduce-
rat flera i dag använda be-
handlingar som möjliggör ett 
aktivt liv med god livskvalitet 
för denna grupp av patienter. n

Ingvarpriset 2012
till Karl Ekbom

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

■ kalendarium

Bengt Linde- 
roth, professor 
emeritus i funk-
tionell neurokir- 
urgi vid Karo- 
linska institutet, 
har av North 
American Neuromodulation 
Society, NANS, tilldelats 
Lifetime Achievement Award 
»for outstanding achieve-
ment in the field of neuromo-
dulation«. Priset överlämna-
des vid en ceremoni i sam-
band med NANS 16:e årliga 
kongress, som hölls i Las  
Vegas den 8 december. n

Bengt Linderoth 
hedras för livsgärning

Erwin Bischofberger, 
Stockholm, 76 år, död 5 de-
cember
Stefan Lundmark, Trollhät-
tan, 66 år, död 4 december

Avlidna

Svenska läkare mot kärnva-
pen, årsmöte lördagen den 19 
januari, kl 14.00, Norrtulls-
gatan 45, Stockholm
15.00 Lena Grip, forskare vid 
SIPRI: EU:s icke-spridnings-
strategi 10 år
Enkel förtäring
För ytterligare information, 
kontakta e-post: 
meit.krakau@slmk.org

Jämtlands läns läkarförening 
inbjuder till middag och före-
läsning torsdagen den 24 ja-
nuari, kl 18.00, Restaurang 
Arctura, Östersund
Stressforskaren Aleksander 
Perski föreläser om arbets-
miljö, långvarig stress och 
läkarens egen hälsa
Middagsbuffé och mingel
Anmälan görs senast den 17 
januari per e-post:
lena.utterstrom@nll.se
Deltagandet är kostnadsfritt 
för medlemmar i Läkarför-
bundet, övriga betalar 350 kr

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

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


