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   ■ meddelanden

Dan Andersson, årets mottagare av Bengt Heister-priset som delas 
ut till en för internmedicinen viktig person.

2012 års pris till minne 
av Bengt Heister
I samband med Svensk in-
ternmedicinsk förenings årli-
ga fortbildningsvecka delades 
Bengt Heister-priset ut till 
Dan Andersson, f d överlä-
kare vid medicinska kliniken, 
Södersjukhuset i Stockholm.

Motiveringen till utmär-
kelsen lyder: »för långvarigt 
och förtjänstfullt arbete i den 
breda internmedicinens 
anda, både vad gäller klinisk 
skicklighet och vetenskaplig 

briljans samt gott ledarskap 
och kamratskap under många 
år på Södersjukhusets medi-
cinska klinik där han tjänst-
gjort under hela sin kliniska 
karriär. Dan Andersson har 
fungerat som ledstjärna, 
mentor, handledare, lärare 
och arbetskamrat för många 
kollegor på alla nivåer under 
många år och är själva sinne-
bilden för den breda intern-
medicinen.« n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se

»AT-kryckan« delas ut vid 
Kungälvs sjukhus till en läka-
re som under det gångna året 
utmärkt sig genom att på ett 
värdefullt sätt stötta och 
handleda AT-läkare i den kli-
niska vardagen.

Årets pris går 
till Valdemar 
Erling, överläka-
re på medicinkli-
niken, med föl-
jande motivering: 
»Med sitt osvik- 

liga engagemang och ödmju-
ka intresse för människor har 
denna renässansmänniska 
varit en inspirerande före- 
bild och ett uppmuntrande 
stöd för oss AT-läkare under 
året.« n

Pedagogisk pris- 
tagare i Kungälv

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

Vid Lunds universitet har 
som docenter antagits Pame-
la Buchwald i kirurgi, 
Christina Brogårdh i expe-
rimentell rehabiliterings-
medicin,  Bengt Johansson 
Lindbom i immunologi, Ola 
Lindén i onkologi, Johan 
Wasséliusi radiologi och 
Dirk Marcus Wuttge i reu-
matologi. n

Nya docenter i Lund

Svensk internmedicinsk för-
ening (SIM) har följande nya 
styrelse: Jerker Persson 
(ordförande), Fredrik von 
Wowern (vice ordförande), 
Carl Johan Behre (skatt-
mästare), Anders Gottsäter 
(vetenskaplig sekr), Mårten 
Söderberg (facklig sekr) 
samt Patrik Björgård, 
Charlotte Åkesson, Cecilia 
Tibell, Ann-Sofie Back-
man, Tina Tanha och Jan 
Bergman (ledamöter). n

SIM:s nya styrelse

Per Antoni, Enköping, 73 år, 
död 29 december
Anneka Ehrnst, Stockholm, 
67 år, död 10 december
Albert Luttje, Falun, 82 år, 
död 11 november
Erik Nordström, Uddevalla, 
85 år, död 23 december

Avlidna

■ kalendarium

Om våldtäkt – konsekvenser 
för kvinnor, symposium fre-
dagen den 15 mars, Nanna 
Svartz auditorium, Karolins- 
ka universitetssjukhuset, 
Solna, i arrangemang av 
Svensk förening för psykoso-
cial obstetrik och gynekologi
Program
Moderator: Lotti Helström
09.00 Registrering
10.00 Inledning
10.10 Lotti Helström: Våld-
täkt – ett trauma för hjärnan
11.00 Cristel Göranson: Sexu-
alitet efter våldtäkt
11.30–12.00  Elsa Lena Ry-
ding: Graviditet och förloss-
ning efter våldtäkt
13.15–14.00 Tommi Räihä: 
Våldtagen i ett fjärran krig
14.15 Katarina Wennstam: 
Flickan och skulden – sam-
hällets syn på våldtäkt
15.15 Diskussion
15.55–16.00 Avslutning
Deltagaravgiften är 700 kr 
för medlem, 500 kr för hel-
tidsstuderande och pensio-
närer, 1 100 kr övriga
Anmälan görs senast den 1 
mars per e-post: 
anneli.kero@socw.umu.se 
(ange namn och telefonnum-
mer)

Medicinhistoriska museet i 
Uppsala, föreläsning sönda- 
gen den 3 februari, kl 13.30–
14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Håkan Westin: Rättspsykia-
tri förr och nu
Ingen föranmälan krävs

Barnneuropsykiatriska sek-
tionens utbildningsdagar, 
18–19 mars, Bonnierhuset, 
Stockholm
Tema: Neuropsykiatriska till-
stånd i ett utvecklingsper-
spektiv
För mer information och pro-
gram, se http:// 
www.akademikonferens.uu.
se/bnps2013

Kurs i kolorektal laparo- 
skopi, 22–23 maj samt 25 
maj, sektionen för kolorektal 
kirurgi, Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset/Östra, Göte-
borg
Kursledning: Winfried Seiler 
och Göran Kurlberg
22–23 maj: »Live«-kirurgi 
och föreläsningar med inter-
nationell expertis
25 maj: Praktisk träning på 
sövd gris
Kursavgiften inkluderande 
träningsmodell är 8 000 kr 
före den 31 mars, därefter 9 
500 kr
Avgiften exklusive träning i 
grismodell är 2 500 kr före 
den 31 mars, därefter 4 000 kr
Anmälan görs per e-post:
lisbeth.i.larsson@vgregion.se
För mer information, kontak-
ta Winfried Seiler, e-post: 
winfried.seiler@vgregion.se 
eller Lisbeth Larsson, e-post:  
lisbeth.i.larsson@vgregion.se

XV Svenska kardiovaskulära 
vårmötet, 17–19 april, Göte-
borg
För information, se http://
www.malmokongressbyra.
se/varmotet

Senior i centrum, kongress i 
geriatrik och palliativ medi-
cin, 29 maj–1 juni, Malmö  
Arena och Malmömässan
För mer information, se 
‹www.senioricentrum.se›

Kardiovaskulär epidemiologi 
i bred belysning – från be-
folkning till individ och pre-
vention, heldagssymposium 
torsdagen den 21 mars  
(rättelse), Jubileumsaulan, 
MFC, ingång 59, Skånes uni-
versitetssjukhus, 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›

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


