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n nytt om namn

Sylf Nordvästra Götaland har nu utsett 
årets mottagare av handledarpriset 
»Gyllene vingar«, som delas ut för bästa 

handledning av ST- 
läkare. 

Priset går till Jan 
Martinik, överläkare 
på kvinnokliniken vid 
Norra Älvsborgs läns-
sjukhus (NÄL). ST- 
läkarnas motivering ly-
der: » Vi tycker att Jan 
Martinik är väl värd en 
uppmuntran som upp-

skattad handledare för sitt sätt att upp-
muntra och entusiasmera oss ST-läkare 
att våga förskjuta våra gränser för vad 
vi kan klara av. Han har förmågan att se 
oss som individer och ge bra och kon-
struktiv stöttning samtidigt som han 
lär oss att stå på egna ben. Han är  
mycket kunnig inom sitt område och 
lyckas förmedla sin kunskap.«

Prisbelönt handledning i 
Nordvästra Götaland

Jan Martinik

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Per Flisberg i anestesiologi 
och intensivvård, Jonas Larsson i mo-
lekylär medicin samt Carina Törn i ex-
perimentell endokrinologi.

Nya docenter i Lund

Gunnel Gradin-Frimmer, Tübingen, 
61 år, död 7 juni
Erik Hagberg, Stockholm, 94 år, död 
18 april
Carl-Göran Hedén, Solna, 88 år, död 8 
juni
Birgitta Hessel, Hässelby, 76 år, död 
29 maj
Klas Lindström, Hindås, 88 år, död 2 
juni
Stig Lundholm, Helsingborg, 91 år, död 
19 maj
Youval Mlynek, Varberg, 69 år, död 26 
april
Bo A Nilsson, Sigtuna, 83 år, död 7 
juni
Knut Wintzell, Helsingborg, 77 år, död 
3 maj

Avlidna

n 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 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.

n kalendarium
11:e celiakidagen i Norrköping, torsda-
gen den 13 augusti, Louis de Geer Kon-
sert & Kongress
Tema: Må bra med celiaki
Program 
10.00 Claes Hallert: Nyheter om celiaki
10.15 Susanne Roos: Välbefinnande och 
hälsa vid celiaki 
10.30 Claes Hallert: Att leva med celiaki 
i olika delar av Europa 
11.00 Cecilia Olsson: Tonåringar disku-
terar om hur det är att leva med celiaki 
11.30 Lisa R Jakobsson: Att lära på nytt 
– celiakiskola för vuxna 
13.00 Paneldiskussion. Må bra med glu-
tenintolerans
Medverkande: Annette Sverker, Karin 
Fridell och Claes Hallert
14.00 Nya regler för produkter lämpliga 
vid celiaki
14.30 Jörgen Tholstrup, Susanne Roos, 
Claes Hallert: Hälsoekonomi. Vården av 
vuxna som lever glutenfritt 
15.30 Avslutning 
Anmälan görs senast den 1 augusti till 
Celiakicentrum per e-post: 
Claes.Hallert@lio.se (med eventuella 
önskemål om specialkost). Deltagarav-
giften är 700 kr
Eventuella frågor besvaras per tel 070-
543 82 82

Simulatorbaserad kurs i gastro-/kolo-
skopi, 6–7 oktober, Universitetssjukhu-
set i Lund
Målgruppen är kirurger, barnkirurger, 
barnmedicinare, medicinare, gastro-
enterologer och röntgenologer som 
är i början av sin endoskopiska utbild-
ning
Kursledningen: Anders Evander 
(anders.evander@skane.se) och Martin 
Nilsson (martin.cj.nilsson@skane.se)
Program
TISDAG 6 oktober
09.00 Samling 
09.30 Anders Evander, Ingemar Ihse: 
Presentation av Practicum
09.45 Anders Evander, Martin Nilsson: 

Uppsala psycho trauma days: Trauma-
tisk förlust och vägar till återhämtning, 
20–21 oktober, Clarion Hotel Gillet, 
Uppsala
Medverkande: Atle Dyregrov, Johan 
Cullberg, Bo Runesson m fl
För ytterligare information, se  
‹www.katastrofpsykiatri.uu.se›

Psychosis, dialogue and hope, öppen 
dag fredagen den 28 augusti, kl 09.00–
16.00, Quality Hotel Park, Södertälje, 
arrangerad av SLSO Psykiatricentrum 
Södertälje
Medverkande: Jaakko Seikkula, Johan 
Cullberg, John Shotter m fl
För ytterligare information, se  
‹www.slso.sll.se› (klicka vidare till 
Verksamheter/Psykiatri/Psykiatricen-
trum Södertälje) eller kontakta Maria 
Sundvall, e-post: maria.sundvall@sll.se
Sista anmälningsdag är den 17 juli

Indikationer och kontraindika- 
tioner för gastroskopi
10.05 Teori, anatomi och teknik 
10.30–12.30 Praktisk träning
Anders Evander, Maria Eskilsson, Sara 
Olsson: VR-simulatorer
Martin Nilsson: Orienteringsövning i 
modell
Tord Norberg: Gastroskopets uppbygg-
nad och funktion
12.30 Lunch
13.30 Praktisk träning som ovan
16.40–17.00 Debriefing

ONSDAG 7 oktober
09.00 Anders Evander, Martin Nilsson: 
Indikationer och kontraindikationer 
för koloskopi
09.20 Teori, anatomi, teknik
09.50 Praktisk träning stationsvis
Anders Evander, Maria Eskilsson, Sara 
Olsson: VR-simulatorer
Martin Nilsson: Orienteringsövning i 
modell
Tord Norberg: Koloskopets uppbyggnad 
och funktion
12.00 Lunch
13.00 Praktisk träning som ovan
16.00–16.30 Debriefing, kursvärdering 
och utdelande av diplom
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Agneta Jacobsson, e-post:
agneta.jacobsson@skane.se eller tel 
046-17 14 94. Sista anmälningsdag är 
den 4 september

Steg 2-kurs i idrottsmedicin, 19–22 ok-
tober, Universitetssjukhuset i Lund
Anmälningsblankett hämtas via 
‹www.simf.se›
För mer information, kontakta e-post: 
kansli@svenskidrottsmedicin.se

6th Öresund 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›


