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   ■ meddelanden

Aurimantas Pelanis tog emot priset i samband med Göteborgs 
läkarförenings årsmöte som hölls den 21 februari.

Aurimantas Pelanis får 
Sylf Göteborgs handledarpris
Sylf Göteborg har utsett 
Aurimantas Pelanis, speci-
alistläkare i anestesi och in-
tensivvård vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset/Möln-
dal, till 2012 års handledar-
pristagare. 

I motiveringen till priset 
framförs följande: »Han är en 
väldigt duktig läkare och en 
superspecialist inom ultra-
ljudsledda nervblockader, ett 
snabbt ökande och viktigt 

område inom narkosspeci- 
aliteten. Han har intresserat 
sig, läst, tränat och sökt ut-
bildningar som han sedan på 
ett imponerande sätt medde-
lar vidare till andra narkos- 
specialister och till oss ST- 
läkare på ett helt otroligt en-
gagerat sätt«. »Jag har aldrig 
i min tidigare läkar- och  
specialistutbildning haft en 
sådan engagerad handled-
ning«. n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 78

carin.jacobsson@lakartidningen.se

Christer 
Svensén är 
sedan den 1 
januari pro-
fessor i anes-
tesi och inten-
sivvård vid 
Karolinska 
institutet, in-
stitutionen 
för klinisk 

forskning och utbildning, Sö-
dersjukhuset.

Han disputerade 1998 på en 
avhandling i vätskekinetik, 
och leder nu en forskargrupp 
som är inriktad på studier 
kring cirkulatorisk övervak-
ning och vätskors distribu-
tion i kroppen. n

Ny professor vid KI

Christer 
Svensén

Vid Lunds universitet har 
som docenter antagits Mats 
Geijer i medicinsk radiologi 
och Danielle van Westen i 
diagnostisk radiologi. n

Nya docenter i Lund

■ kalendarium

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

Svenska Läkaresällskapets 
konstsamling består av cirka 
250 porträtt av svenska läka-
re, och av dessa föreställer 
sju kvinnor. Denna könsför-
delning avspeglar det för-
gångna mer än nutid. Vi tror 
dock att kvinnorna kan vara 
fler. Därför efterlyser vi nu 
särskilt porträtt av kvinnliga 
läkare.

Om du har porträtt av 
kvinnliga läkare i Sverige, 
kontakta e-post: 
annie.melin@sls.se eller 
skicka bild och en kort be-
skrivning av vem det är och 
var hon arbetade till Annie 
Melin, Svenska  Läkaresäll-
skapets porträttsamling, Box 
738, 101 35 Stockholm. n

Porträtt av kvinnliga 
läkare efterlyses

Medicinhistoriska museet i 
Uppsala, föreläsning söndag-
en den 7 april, kl 13.30–14.15, 
Eva Lagerwalls väg 8
Henry Johansson: Geniet och 
människoödet Ivar Sand-
ström, Uppsalaanatomen 
bakom bisköldkörtelns upp-
täckt

Konst & läkekonst, föredrag 
tisdagen den 9 april, kl 18.00, 
Svenska Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Allan Pettersson, geni och 
solitär
Medverkande: Torsten Moss-
berg (moderator), Laila Bar-
kefors, Bo Ringertz och An-
ders Karlqvist

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«

New frontiers of biomarkers 
in prediction of cardiovascu-
lar disease, official satellite 
symposium for the ESH 21st 
meeting in Milan, Italy, June 
14–17, 2013
Venue: Jubileumsaulan, Skå-
nes universitetssjukhus, 
Malmö, June 7–8, 2013
The programme is based on 
presentations from interna-
tional lecturers involved in 
research on genetic, circula-
ting or imaging biomarkers of 
cardiovascular disease
For details, see programme at 
‹www.med.lu.se/epihealth›
No fee. For registration, con-
tact Camilla Key, e-mail:
camilla.key@med.lu.se or 
phone 040-33 23 01
If you have questions about 
the programme, contact Pe-
ter M Nilsson, e-mail:
peter.nilsson@med.lu.se or  
phone 040-33 24 15

SLIPI:s 8:e immunbristmöte, 
4–6 september, Båstad 
Immunbristmöte
Program
ONSDAG 4 september
12.00 Registrering och lunch
13.00 Välkomsthälsning
13.15–15.00 Andrew Cant:  
Infektioner och vaccination 
vid PID
15.45–17.15 Den infektions-
känsliga individen 
Anders Fasth: Barn
Karlis Pauksens: Vuxen

TORSDAG 5 september
08.30–10.00 CVID. Erfaren-
heter från Skandinavien
Moderator : Vanda Friman
10.45 Stephen Jolles: Gam-
maglobulin – behandling , 
nyheter m m 
12.15 Lunch
13.30–15.00 Mikko Sepponen, 
Nicholas Brodszki: Ovanliga 
diagnoser/fall
15.45 Patrik Nordenfelt: HAE 
– senaste nytt
Stefan Berg: Nytt om autoin-
flammatoriska sjukdomar/
periodiska febrar
17.15–17.45 SLIPI:s årsmöte

FREDAG 6 september
08.30–10.00 Lennart Ham-
marström: Neonatal scree-
ning och aktuellt om IgA-
brist
Ulf Tedgård: Neutropenier 
10.45 Anders Fasth, Jan Wahl-
ström: GenETISK vägledning
Moderator: Pia Forsberg
12.00–12.15 Avslutning
Anmälan görs per e-post:
Karlis.Pauksens@ 
akademiska.se
För ytterligare information, 
kontakta Karlis Pauksens, tel 
018-611 56 44,  Birgitta Sem-
brant, tel 018-611 56 72, eller 
se ‹www.slipi.nu›

Svenskt smärtforum 2013, 
24–25 oktober, Linköping
Ur programmet:
•  Hjärnans aktivering vid 

smärta
•  Kan smärtskattning i sluten 

vård förbättras?
•  Biomarkör vid smärta – en 

möjlighet?
•  Hur kan man optimera 

innehållet i multimodal re-
habilitering?

•  Forskning pågår: Presenta-
tion av nya avhandlingar

För mer information, se 
‹www.smartinformation.se›


