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n nytt om namn

Underläkarklubben vid Sundsvalls 
sjukhus har utsett hematologen  

Anders Själander, 
docent och överläkare 
vid medicinkliniken, 
till årets handledare. 

Han får utmärkelsen 
med följande motive-
ring: »Med en näst intill 
övermänsklig kun-
skapsmassa, kombine-
rad med stor empati för 
patienten och en ut-

präglad helhetssyn, handleds yngre 
kollegor, trots stor arbetsbelastning, 
med vänlighet, stort tålamod och frihet 
under ansvar.«

Årets handledare utsedd 
vid Sundsvalls sjukhus

Anders 
Själander

På nya jobb

Christer Engström har förordnats 
som överläkare vid rättspsykiatriska 
regionkliniken, Länssjukhuset Sunds-
vall–Härnösand.
Följande personer har anställts som 
AT-läkare vid Örnsköldsviks sjukhus: 
Miriam Meguedad, Måns Berglund, 
Stina Berglund, Jan Columbus, Åse  
Nilsson, Peggy Piltan och Karin 
Sandgren.
Sylwia Wojnar-Piekart tillträdde den 
1 maj en specialistläkartjänst vid anes-
tesikliniken, Blekingesjukhuset.
Vid Örnsköldsviks sjukhus har som ST-
läkare förordnats Minna Carlsson i 
ortopedi, Lena Nilsson i barn- och 
ungdomsmedicin samt Piotr Kasina i 
internmedicin.

Avlidna

Ingemar Ahlgren, Malmö, 79 år, död 
9 maj
Gusse Arcini, Oskarshamn, 43 år, död 
8 maj
Otto Ekenberg, Vaxholm, 89 år, död 
30 maj
Leif Hallberg, Göteborg, 85 år, död 23 
maj
Anna Kernell-Bergkvist, Ljungsbro, 
64 år, död 15 maj
Hans Lindborg, Karlstad, 74 år, död 31 
maj
Birgit Lindgren, Stockholm, 97 år, 
död 2 maj
Jiri Matha, Tibro, 87 år, död 30 maj
Gunnar Moberger, Stockholm, 91 år, 
död 24 maj
Anu Sharma Mejerwall, Lindesberg, 
53 år, död 31 maj

Peter Sjörup, Katrineholm, 66 år, död 
27 maj
Björn Stenkvist, Uppsala, 75 år, död 
2 maj

n kalendarium
Vård- och omsorgsriksdagen, en tvär-
professionell mötesplats där aktuella 
sjukvårdspolitiska frågor diskuteras, 
9–11 september, Stockholmsmässan, 
Älvsjö
Ur programmet
ONSDAG 9 september
Hur kan vi implementera och nyttig- 
göra forskningsresultat i vårdens och 
omsorgens praktik?
TORSDAG 10 september
Är målet en budget i balans eller god 
vård? Vilka förändringar är nödvändi-
ga för att undvika suboptimering?
FREDAG 11 september
Öppna jämförelser – hur uppnår vi bäs-
ta möjliga patientnytta?
För ytterliggare information, detaljerat  
program och anmälan, se  
‹www.vardochomsorgsriksdagen.se›

Demensdiagnostik för radiologer, kurs 
2–3 oktober, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge
Kursen syftar till att ge: 
a) bakgrund till demenssjukdomar och 
demensutredningar och behandling, 
b) praktisk handledning i några an-
vändbara metoder för att bedöma atrofi 
och förekomst av vitsubstansskador i 
hjärnan, något som används vid diffe-
rentialdiagnostiska överväganden
Kursen planeras som två halvdagar 
(lunch till lunch) och inleds dag 1 med 
föreläsningar av experter inom områ-
det, dag 2 görs genomgång av praktiska 
metoder följt av »hands on« vid arbets-
stationer där ett antal fall presenteras 
och diskuteras gruppvis
För fullständig utbildningsbeskrivning 
och anmälan, se ‹www.ipuls.se› 
(IPULS-nr: 20090079)

Äldre och läkemedel – hur gör vi?
Nationell konferens om äldre och läke-
medel, onsdagen den 14 oktober, kl 
09.00–16.45, Stockholm
Konferensen vänder sig till läkare, 
sjuksköterskor, övrig personal inom 
hälso- och sjukvården och kommuner-
nas äldreomsorg, apotekare, recepta-
rier, forskare, politiker samt pensio-
närs- och frivilligorganisationer
Arrangör: Nestor FoU-center, Social-
styrelsen och Stockholms läns lands-
ting
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.nestor-foucenter.se ›

Skam, skuld och samvete, 6:e friståen-
de konferensen, 20–21 november, i ar-
rangemang av Sigtunastiftelsen och 
Hälsobefrämjarna
Program
FREDAG 20 november
10.00 Välkommen och presentation av 
Hälsobefrämjarna
10.15 Rainer Carls: Skam, skuld och 
samvete
11.15–12.15 Eva Barsch-Kåhre: Själv-
känsla, skuld och patologiska skuld-
känslor i psykoterapi och själavård
13.30–15.00 Rainer Carls, Eva Barsch-
Kåhre: Samtalsrum (parallella)
15.30–16.30 Göran Larsson: Det sårade 
hjärtat – om skam och existentiell 
smärta 
18.00 Middag
20.00 Carl-Axel Sköldeberg: Förböns-
gudstjänst 

LÖRDAG 21 november
08.30 Kristina Nordemar: Musikmedi-
tation 
09.00–10.00 Else-Britt Kjellqvist: 
Skammens väg till kärlek
10.30–12.15 Göran Larsson, Else-Britt 
Kjellqvist: Samtalsrum (parallella)
13.30 Rolf Nordemar: Vad har vi varit 
med om? Reflektioner kring gårdagen 
och dagen
14.00 Tommie Sewon: Skam, skuld och 
samvete – musik och tankar
15.00 Avslutning
För ytterligare information, kontakta 
e-post: program@sigtunastiftelsen.se
Sista anmälningsdag är den 22 oktober

6th Öregrund symposium on clinical 
skills training, December 1, Lund
The aims of the symposium are to de-
scribe skills centres as test centres and 
as research and development centres 
News in team training and virtual re-
ality simulation will be discussed as 
will the management of the poor  
performers
Attendance is free of charge, however 
registration is required
For further informaton and registra-
tion, see ‹www.oresundsymposium.dk›

Medicinska Spexarcorpsen Götheborg 
firar i år 55-årsjubileum. Gamla och 
nya spexare är varmt välkomna på jubi-
leumskavalkad med efterföljande kalas 
lördagen den 31 oktober 2009. 

För ytterligare information, se 
‹www.medicinarspexet.com› eller ta 
kontakt per e-post:
jubileum@medicinarspexet.com

Göteborgs medicinarspex 
55-årsjubilerar


