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   ■ meddelanden

Christer Nilsson, Malin Säflund och Pär Näverskog tog emot stu-
denternas pris vid en ceremoni den 15 december.

Prisbelönt handledning
på Södersjukhuset
Studenterna på kursen i kli-
nisk medicin höstterminen 
2011/vårterminen 2012 på 
Södersjukhuset i Stockholm 
har valt Christer Nilsson, 
Pär Näverskog och Malin 
Säflund till bästa kliniska 
handledare.

De får priset för sitt stora 

engagemang i den kliniska 
handledningen av läkarstu-
denter. Kursen i klinisk me- 
dicin, inriktning medicin, är 
den längsta kursen under 
hela läkarutbildningen på 
Karolinska institutet och 
omfattar större delen av två 
terminer. n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 84
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Eva Lund-
ström-Nord-
lander vid kli-
niken för bild- 
och funktions-
medicin, 
Skellefteå lasa-

rett, har utsetts till årets 
handledare för vid lasarettet 
och hälsocentralerna i Skel-
lefteå.

Nomineringarna görs av 
lasarettets och hälsocentra-
lernas underläkare och där-
efter utser studierektorerna 
för AT- och ST-utbildning, i 
samråd med Sveriges yngre 
läkares förening, Sylf, årets 
pristagare.

Eva Lundström-Nordlan-
der får priset med följande 
motivering: »Hon innehar 
stor kompetens att lotsa en 
ST genom utbildningen och 
gör det med fingertopps- 
känsla. Den kunskapsbas hon 
har inom handledning ska-
par trygghet. Hennes lyhörd-
het och uppmärksamhet 
sporrar och motiverar till nya 
utmaningar.« n

Årets handledare 
utsedd i Skellefteå

I Läkartidningen 51–52/ 
2012, sidan 2389, står felak-
tigt i rubriktexten att Cata-
rina Almqvist Malmros bli-
vit ny ledamot i Svenska Lä-
karesällskapets fullmäktige. 
Rätt är att hon är ny ordfö-
rande och generalsekreterare 
för Svenska Läkaresällska-
pets delegation för Medicin-
ska riksstämman samt leda-
mot i SLS nämnd. n

Rättelse

Susanne V Allander, Brom-
ma, 49 år, död 21 december
Lennart Graffner, Skanör, 
96 år, död 16 november
Ingmar Lagergård, Göte-
borg, 93 år, död 18 november
Björn V Pettersson, Väster-
ås, 78 år, död 29 oktober
Johan Waldenström, Göte-
borg, 77 år, död 1 december
Sven Olov Waller, Bromma, 
85 år, död 14 december
Hans Werneman, Stock-
holm, 92 år, död 30 novem- 
ber
Götz von Werther, Alingsås, 
82 år, död 10 november

Avlidna

■ kalendarium
Hur påverkar de ekonomiska 
styrsystemen professioner-
nas vårdetik? Seminarium 
torsdagen den 24 januari, kl 
14.00–17.00, Sjuksköterskor-
nas hus, Baldersgatan 1, 
Stockholm (T-bana Tekniska 
Högskolan)
Program
Astrid Norberg: Ekonomiska 
styrsystem och etisk stress
Töres Theorell: Ett historiskt 
perspektiv på vårdetiska frå-
gor
Ania Willman: Civilkurage 
– ett professionellt ansvar
Jan Halldin: Ekonomistyr-
ningens påverkan på läkar-
rollen
Anmälan görs per e-post: 
anna.skanberg@swenurse.se 
senast den 21 januari

Stockholms sjukhusläkarför-
ening, årsmöte torsdagen den 
31 januari, kl 18.00, Klubb- 
våningen, Läkarförbundet, 
Villagatan 5
Mötet startar med en lättare 
buffé
Föreläsare meddelas i sam-
band med mötet

Karlskrona läkareförening 
inbjuder till sitt 1 380:e ordi-
narie sammanträde, torsda-
gen 31 januari, kl 18.30, å Sjö-
officerssällskapets lokaler i 
Karlskrona
ALS-rapport från forsknings-
fronten
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@
gmail.com
För information, kontakta 
e-post: hakan.klementsson@
ltblekinge.se

Malmö läkareförening, före-
läsning i Bengt Zederfeldts 
föreläsningsfond onsdagen 
den 6 februari, Lilla lokalen, 
plan 1, MFC, Jan Walden-
ströms gata 5, Skånes univer-
sitetssjukhus, Malmö
Program
17.00 Samling
17.30–18.30 Björn Dahlbäck: 
Venös trombos.  Från idiopa-
tisk åkomma till modell för 
multifaktoriell sjukdom
18.45 Buffé
Förhandsanmälan krävs och 
görs senast den 28 januari per 
e-post: kansli@mlf.nu eller 
fax 040-92 47 77

Den oändliga reproduktio-
nen, symposium tisdagen den 
12 februari, kl 14.00–17.00, 
aulan, Skånes universitets-
sjukhus, Lund
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 31 januari per 
e-post: kansli@fysiografen.se

Kardiovaskulär epidemiologi 
i bred belysning – från be-
folkning till individ och pre-
vention, heldagssymposium 
torsdagen den 31 mars 2013, 
Jubileumsaulan, MFC, in-
gång 59, Skånes universitets-
sjukhus, Malmö
Organisationskommitté: Pe-
ter M Nilsson, Gunnar Eng-
ström, Bo Hedblad och Jan 
Nilsson
Deltagandet är kostnadsfritt, 
men föranmälan krävs och 
görs till Camilla Key, e-post:
camilla.key@med.lu.se
För program, se 
‹www.lakartidningen.se/ 
kalender›

Medical Ski world cup, 20–23 
mars, Corvara, Italien
En kongress i sportmedicin 
är en del av arrangemanget 
och eventuella bidrag är väl-
komna
För mer information, se 
‹www.med-skiworldcup.com›

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

Idrottsmedicinskt vårmöte 
2013, 25–27 april, Jönköping
Tema: Idrottare i fokus
För ytterligare information 
och anmälan, se ‹www.
svenskidrottsmedicin.se›


