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Sylf Västman-
land har nu ut-
sett 2012 års 
bästa kliniska 
pedagog, och 
priset går till 
Kaj Weden-
berg vid kvin-

nokliniken, Västmanlands 
sjukhus i Västerås.

Han får priset med följande 
motivering: »En positiv 
handledare med stor männi- 
skokännedom och en enastå-
ende förmåga att få det mest 
triviala att verka intressant. 
Alltid en undervisande atti-
tyd (oavsett tid på dygnet), 
alltid villig att ta ett steg till-
baka för att se de adepter han 
tagit under sina vingar blom-
ma ut. Undervisar dagligen 
barnmorskor, ST-läkare på 
egna kliniken samt randare 
från primärvården och läkar-
kandidater med samma glöd. 
En verklig och klassisk upp-
slagsbok men samtidigt alltid 
väl påläst vad gäller de senas-
te vetenskapliga landvin-
ningarna. Med Kaj som hand-
ledare blir man sedd, får växa 
i sin läkarroll och har samti-
digt väldigt trevligt.« n

Årets pedagog utsedd 
i Västmanland

Vid Umeå universitet har  
som docenter antagits Tufve 
Nyholm i medicinsk bild- 
behandling, Jens Wahl-
ström i arbets- och miljö-
medicin samt Mikael Öh-
man i kirurgi. n

Nya docenter i Umeå

Irene Brann Nilsson, Upp-
sala, 80 år, död 17 december
Bibi Grenholm, Eksjö, 66 år, 
död 8 januari
Paul Hall, Viken, 87 år, död 
29 november
Mogens Hermann, Växjö, 
84 år, död 11 januari
Maria Tillich, Malmö, 41 år, 
död 19 december
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Föreningen Mjölkdroppen i 
Stockholm utlyser bidrag till 
forskning, resor och fortbild-
ning m m som kan sökas av 
verksamma inom barnavår-
den, främst i Stocholms län. 
Föreningen har till ändamål 
att verka för en god barna- 
vård genom att ekonomiskt 
stödja kunskapsutvecklingen 
kring uppfödning och vård av 
barn och ungdomar upp till 
18 års ålder. Särskild vikt 
läggs vid amning vad gäller de 
späda barnen.

Ansökan om bidrag ska 
innehålla uppgifter om den 
sökandes nuvarande verk-
samhet samt för vilket ända-
mål och med vilket belopp bi-
drag söks. Om bidrag har 
sökts för samma ändamål 
från annat håll ska detta an-
ges. Bidrag medges inte till 
grundutbildning.

Ansökan ska vara styrel-
sens ordförande Lars 
Browaldh, Reginavägen 39, 
131 50 Saltsjö-Duvnäs, till-
handa senast den 15 februari 
2013. Ansökningsblankett 
finns att hämta via  
‹www.mjolkdroppen.se› n

Utlysning av bidrag 
från Mjölkdroppen

Konst & läkekonst, föredrag 
tisdagen den 5 februari, kl 
18.00, Svenska Läkaresäll-
skapet, Klara Östra Kyrkoga-
ta 10, Stockholm
En dos stryknin – om gifter 
och giftmord i litteraturen
Medverkande: Olle Matsson 
och Hans Persson
För ytterligare information, 
se ‹www.sls.se›

Medicinhistoriska sällska-
pet i Östergötland, föreläs-
ning torsdagen den 14 februa-
ri, kl 19.00, Läkarsällskapets 
internationella hus, Kloster-
gatan 45C, Linköping
Sven Göran Fransson: En pi-
rat i Tranås. Ett medicinsk- 
litterärt strövtåg
Entréavgiften är 50 kr för 
icke medlem. Gratis entré för 
studenter vid Linköpings 
universitet mot uppvisande 
av giltig studentlegitimation

Göteborgs läkarförening, 
årsmöte torsdagen den 21 
februari, kl 17.30, Svarta 
Örns Ordenshus, Lennart 
Torstenssonsgatan 3
Lättare förtäring bjuds från 
kl 17.00
Gäst: Barbro Fridén, sjukhus-
direktör vid Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset
Utdelning av Sylf Göteborgs 
handledarparis 2012

Läkardagarna i Örebro, 19–
20 mars, Wilandersalen, Uni-
versitetssjukhuset, Örebro, i 
arrangemang av Svenska Lä-
karesällskapet och Örebro 
Läkaresällskap
Tema: Kardiologi för alla
För ytterligare information, 
se ‹http://www.orebroll.se/
lakardagarna›

Advanced Home Care 2025, 
framtidsspaning om avance-
rad sjukvård i hemmet, hel-
dagskonferens torsdagen den 
25 april, Lund
För mer information, pro-
gram och anmälan, se ‹http://
advancedhomecare2025.se›

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

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

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›

■■■  skicka in bidrag
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om 
namn« från våra läsare. Skriv 
och berätta om personer på nya 
jobb eller uppdrag, vilka som fått 
utmärkelser, stipendier eller fors-
karanslag. Bifoga gärna ett foto.

Kardiovaskulär epidemiologi 
i bred belysning – från be-
folkning till individ och pre-
vention, heldagssymposium 
torsdagen den 21 mars, Jubi-
leumsaulan, MFC, ingång 59, 
Skånes universitetssjukhus, 
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:

Medical Ski world cup, 20–23 
mars, Corvara, Italien
För mer information, se 
‹www.med-skiworldcup.com›

camilla.key@med.lu.se
För program, se 
‹www.lakartidningen.se/ 
kalender›

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

UMeå UnIVerSItet
• 5 februari, kl 09.00, sal A, 
psykiatriska kliniken, Norr-
lands universitetssjukhus: 
Lotta Omma: Young Sami in 
Sweden – living conditions, 
selfperception and health. 
Fakultetsopponent: Siv 
Kvernmo, Norge.

KAroLInSKA InStItUtet
• 8 februari, kl 10.00, Samu-
elssonsalen, Tomteboda- 
vägen 6. Debora Rizzuto: 
Living longer than expected: 
protective and risk fac- 
tors related to human long-
evity. Fakultetsopponent: 
Kaare Christensen, Dan-
mark.


