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   ■ meddelanden

Niran Jalal tog emot ST-läkarnas pedagogiska pris under festliga 
former på Grand Hotel i Borås.

Prisbelönta handledare 
i Södra Älvsborg
AT- och ST-läkarna vid Södra 
Älvsborgs sjukhus i Borås har  
nu utsett 2012 års bästa 
handledare.

Niran Jalal, överläkare på 
kvinnokliniken, får ST-läkar-
nas pris med motiveringen: 
»Niran är en omtyckt, duktig 
och mycket erfaren handle-
dare som strålar av självför-
troende. Genom att kombine-
ra teori med praktik får Ni-
ran ST-läkarna att tänka på 
ett mer evidensbaserat sätt. 
Hon utmärker sig genom att 
kunna handleda mycket lugnt 
och pedagogiskt i svåra för-
hållanden samtidigt som hon 

visar tillit och stärker själv-
förtroendet hos sin adept.«

Bo Erlands-
son, överläkare 
på kirurgklini-
ken, får priset 
som årets 
AT-handledare 
med följande 
motivering: »En 
engagerad hand-
ledare som ger 
fantastisk bedside-undervis-
ning. Ger oss AT-läkare för-
troendet att ta mycket eget 
ansvar i arbetet på avdelning-
en, och finns alltid tillgänglig 
för att svara på våra frågor.« n
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AT-läkarna vid 
Alingsås lasa-
rett har utsett 
Brita Eklund, 
överläkare på 
medicinklini-
ken, till »Årets 
hedersknöl«.

I motivering-
en till priset framförs bland 
annat att »hon alltid är rak 
och tydlig, intresserad av att 
undervisa och har AT-läka-
rens bästa för ögonen. Hon 
ställer motfrågor och ger oss 
möjlighet att tänka efter och 
fatta välavgrundade beslut. 
Dag som natt är Brita en 
trygghet för oss yngre kolle-
gor. Med Brita som överläka-
re har man alla chanser att 
växa i läkarrollen!« n

»Årets hedersknöl«
utsedd i Alingsås

Brita 
Eklund

Bo
Erlandsson

Vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, har 
som docenter antagits Anne 
Westerlind i anestesi och in-
tensivvård samt Johan 
Stranne i urologi (rättelse). n

Nya docenter 
i Göteborg

Bo Olof Henricson, Arje-
plog, 68 år, död 4 januari
Kai Melén, Lund, 65 år, död 
31 januari
Brita Wallengren,  Malmö, 
88 år, död 6 januari

Avlidna

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

■ kalendarium
Konst & läkekonst, föredrag 
tisdagen den 5 mars, kl 18.00, 
Svenska Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Den svenska musikens liv- 
moder – en kväll bland 
kvinnliga pionjärer inom mu-
sik och medicin
Medverkande: Christina To-
beck, Michael Engström och 
Hillevi Martinpelto
Ingen föranmälan krävs

Kostläror i medicinens histo-
ria – hur och varför? Semina-
rium torsdagen den 7 mars, kl 
16.30–18.30, sal F1, central-
blocket, Skånes universitets-
sjukhus, Lund, i arrange-
mang av Enheten för medici-
nens historia
Program
16.30 Håkan Jönsson: Varför 
uppkommer en kostlära? 
Kostens kulturella betydelse
16.50 Staffan Lindeberg: Hur 
uppkommer en kostlära?
17.10–17.30 Peter Nilsson: 
Lundaprofiler i kostens me- 
dicinhistoria: Hur tänkte de 
och varför?
18.00–18.30 Paneldiskussion 
Fritt inträde. Ingen föranmä-
lan krävs

Läkare för miljön, årsmöte 
och lunch söndagen den 17 
mars, kl 12.30, kollektivhuset 
Tullstugan, Stockholm
Tema: Vart är vi – och sjuk-
vården – på väg? 
För information och anmälan, 
se ‹www.lakareformiljon.se› 

Svenska medicinska aku-
punktursällskapet, årsmöte 
och seminarium lördagen 
den 13 april, kl 09.30–16.00, 
Rydbergska rummet, Karo-
linska universitetssjukhuset, 
Solna
För ytterligare information, 
se ‹www.svenskamas.se›
Anmälan görs per e-post: 
cecilia.lind@karolinska.se

SWEET’s 2013, nationell kon-
ferens 15–17 april, Norrkö-
ping, i arrangemang av 
Svenska föreningen för akut-
sjukvård, SWESEM, och 
Svenska föreningen för akut-
sjuksköterskor, SENA
Mötet är öppet för alla inom 
vården som är involverade i 

handläggningen av akut sju-
ka patienter prehospitalt, på 
akutmottagningen och intra-
hospitalt, liksom alla inom 
vården som är intresserade 
av akutsjukvård
Sista dag för inlämnande av 
abstrakt är den 1 mars
För ytterligare information, 
program och anmälan, se 
‹www.swesem.org›

DLF förvaltar Stiftelsen 
Svenska distriktsläkarfören-
ingens samfond. Ur denna 
fond har DLF möjlighet att 
dela ut medel varje år. Enligt 
fondens regler kan distrikts-
läkare söka medel för utbild-
nings-, utvecklings- och 
forskningsverksamhet, dock 
ej till täckande av lönebort-
fall. Arbetet bör ha nära an-
knytning till den kliniska 
vardagen. Fonden kan också 
dela ut medel till behövande 
medlemmar i DLF eller till 
medlemmars efterlevande.

I ansökan om medel ur fon-
den ska lämnas motivering 
för vad pengarna ska använ-
das till samt en specificering 
av summans storlek. I ansö-
kan för behövande medlem-
mar eller efterlevande ska en 
redogörelse lämnas för eko-
nomi och familjesituation.  
Gränsen för behövande att 
söka medel rekommenderas 
vara under 3 prisbasbelopp i 
årsinkomst (f n ca 133 500 kr) 
och mindre än ca 1,5 prisbas-
belopp i tillgångar (f n 66 750 
kr). Till ansökan ska kopia av 
senaste självdeklaration bi- 
fogas.

För ytterligare informa-
tion, kontakta Anne-Marie 
Johansson på DLF:s kansli, 
tel 08-790 33 91. 

Ansökan med motivering 
skickas till DLF, Box 5610,  
114 86 Stockholm eller e-post: 
anne-marie.johansson@slf.se 
Sista ansökningsdag för vå-
ren 2013 är den 3 maj. n

Medel att söka 
ur DLF:s fond

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›


