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Medicinska 
föreningen i 
Lund/Malmö 
har delat ut 
studenternas 
pedagogiska 
pris »Mäster« 
till en uppskat-

tad och engagerad lärare. 
2012 års pris går till Peter 

Krantz, docent och universi-
tetslektor vid Rättsmedici-
nalverket i Lund. Han får pri-
set med följande motivering 
från studenterna: »Med en 
förmåga att hålla uppe in-
tresset i detta bitvis makabra 
ämne blandar han torra fakta 
med fantastiska historier 
från sin yrkeskarriär som får 
120 personer i auditoriet att 
såväl häpna som att skratta 
och förfasas.« n

Peter Krantz årets 
Mästerpristagare

Följande personer har anta-
gits som docenter vid Sahl-
grenska akademin, Göte-
borgs universitet: Henrik 
Bergquist i öron-, näs- och 
halssjukdomar, Anne Wes-
terlund i anestesi och inten-
sivvård, Kate Himmelmann 
i pediatrik, Åse Johnsson i 
diagnostisk radiologi, Jan 
Swanpalmer i radiofysik och 
Jan Stranne i urologi. n

Nya docenter 
i Göteborg

Svenska infektionsläkarför-
eningen (SILF) har följande 
styrelse 2013: Göran Gün-
ther (ordf), Maria Werner 
(vice ordf), Magnus He-
denstierna (facklig sekr), 
Johan Westin (vetenskaplig 
sekr), Hans Norrgren (skatt-
mästare), Kristina Cardell 
(redaktör)samt Anna-Karin 
Larsson och Camilla Lo-
rant (ledamöter). n

SILF:s nya styrelse

■■■  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.

Bo Carlstedt, Malmö, 71 år, 
död 13 december
Hans Schmidt, Bovall-
strand, 84 år, död 29 januari
Håkan Åsberg, Söderhamn, 
67 år, död 2 december

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

Svenska företagsläkarfören-
ingen avhåller sitt ordinarie 
fullmäktigemöte onsdagen 
den 25 april, kl 16.30–18.00, i 
Malmö.

Enligt föreningens stadgar 
äger varje föreningsmedlem 
rätt att närvara och yttra sig 
vid mötet. Motioner väckta av 
lokalavdelning eller enskild 
medlem ska vara styrelsen 
tillhanda senast den 25 mars 
2013.

I samband med fullmäkti-
gemötet hålls vidareutbild-
ningsdagar 24–26 april i sam-
arbete med arbets- och miljö-
medicinska kliniken. Utför-
ligt program och lokal pre- 
senteras senare på förening-
ens webbplats. n

SFLF:s fullmäktige- 
möte 2013

Stockholms läkarförenings 
fullmäktigemöte äger rum 
den 23 april, kl 18.00, i klubb-
våningen på Sveriges läkar-
förbund, Villagatan 5. När- 
varo-, yttrande- och förslags-
rätt vid mötet har förening-
ens samtliga medlemmar. 
Rösträtt har dock endast full-
mäktige. Motioner, väckta av 
sektion eller föreningsmed-
lem, ska vara styrelsen till-
handa senast den 24 mars un-
der adress: Box 5610, 114 86 
Stockholm.

Föredragningslista och öv-
riga handlingar kommer att 
tillställas fullmäktige två 
veckor före mötet. n

SLF:s fullmäktige- 
möte 2013

Sylf kallar till ordinarie full-
mäktigemöte 22–23 mars 
2013, Spårvagnshallarna, 
Birger Jarlsgatan 57A, Stock-
holm. Mötet inleds kl 10.00.

För mer information och 
anmälningsformulär, se  
‹www.sylf.se› eller kontakta 
e-post: kansli@sylf.se
Sista anmälningsdag är den 
24 februari. n

Sylf:s fullmäktige- 
möte 2013

Karlskrona läkareförening 
inbjuder till sitt 1 381:a ordi-
narie sammanträde, torsda-
gen den 28 februari, kl 18.30, 
å Sjöofficerssällskapets loka-
ler i Karlskrona
Mikael Karlberg: Yrsel på 
akuten
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@
gmail.com
För ytterligare information, 
kontakta e-post: hakan. 
klementsson@ltblekinge.se

Uppsala medicinhistoriska 
museum, årsmöte och före-
drag måndagen den 4 mars, kl 
18.30, Eva Lagerwalls väg 8
Thomas Ihre: Abraham Bäck 
– en sjukvårdens och läkarut-
bildningens nydanare
Efterföljande supé (100 kr)
Anmälan görs senast den 26 
februari per e-post: anders.
uppfeldt@telia.com

Kurs i svenskt uttal och kom-
munikation på arbetsplatsen 
för utländska läkare inom 
primärvården under våren 
2013 (7 kursdagar), i arrange-
mang av Sundbybergs folk-
högskola
För ytterligare information, 
kontakta e-post: inger.beer@
folkbildning.net
Sista anmälningsdag är den 1 
mars

2013 års Gemzellföreläs-
ning, torsdagen den 14 mars, 
kl 16.00–17.00, Gemzellsalen, 
kvinnokliniken, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala
Outi Hovatta: From pluri- 
potent stem cells to clinical 
treatment
Ingen föranmälan krävs

Glesbygdsmedicin – primär-
vård i framkant, 13:e natio-
nella konferensen 17–18 april, 
Vilhelmina
För information, program 
och anmälan, se ‹www. 
glesbygdsmedicin.info›

Bakjourskurs för specialister 
i internmedicin, internat 6–8 
maj, Rosersbergs slott, Upp-
land, i arrangemang av 
Svensk internmedicinsk för-
ening (SIM)
För information och anmä-
lan, se ‹www.sim.nu›

Malign hypertermi, kurs 
torsdagen den 23 maj med 
träning i fullskalesimulator, 
Practicum Clinical Skills 
Centre, Skånes universitets-
sjukhus, Malmö
Kursen riktar sig till aneste-
sisjuksköterskor och läkare 
verksamma vid anestesiolo-
gisk klinik
Anmälan görs senast den 23 
april per e-post: annette.
kall@skane.se eller tel 046-
17 14 94
För ytterligare information, 
se ‹www.practicum.se› under 
»Kurser«

Svenska neurologförening-
ens vårmöte 2013, 29–31 maj, 
Folkets Hus, Falun
Tema: Neurologi i ett bredare 
perspektiv – möten med an-
gränsande specialiteter
För ytterligare information 
och anmälan, se ‹www. 
neurologforeningen.org›

Vård efter hjärtstopp, skan-
dinaviskt utbildningsmöte 
30–31 maj, Skånes universi-
tetssjukhus, Lund
För mer information, pro-
gram och anmälan, se ‹www.
malmokongressbyra.se/
hjartstopp›

Grundkurs i behandling av 
dissociativa störningar, fyra 
tvådagarstillfällen med start 
den 27 augusti
Kursledare: Ellert Nijenhuis, 
klinisk psykolog och psyko- 
terapeut
Kursen anordnas av Kris- 
och traumacentrum och rik-
tar sig till professionella 
inom psykiatrin som behand-
lar patienter med dissociati-
va störningar
För information, se ‹www.
krisochtraumacentrum.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›


