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Piotr Binieda, narkosläkare vid Lasa-
rettet i Enköping, har tilldelats årets 
handledarpris EOS för sitt goda exem-
pel som handledare för AT-läkarna 
inom landstinget i Uppsala län. 

AT-läkarnas prismotivering lyder: 
»Piotr Binieda är en engagerad och pe-
dagogisk handledare som med lugn och 
trygghet förmedlar sina stora kunska-
per i såväl akuta som lugna situationer.
Han låter AT-läkarna ta eget ansvar och 
ger både positiv och negativ återkopp-
ling. Piotr Binieda är en sympatisk och 
tålmodig person.«

Pris till uppskattad
handledare i Uppsala län

Piotr Binieda får pris av Uppsala läns AT-
läkare för god handledning.

Vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnö-
sand har som ST-läkare förordnats, 
Lisa Eriksson vid medicinkliniken, 
Janina Fries vid infektionskliniken, 
Per Löfvenberg vid ögonkliniken och 
Anna Grauers vid ortopediska kli-
niken.
Följande personer har erhållit AT- 
block vid Universitetssjukhuset MAS, 
Malmö: Mattias Bergström, Staffan 
Hansson, Axel Gerdtsson, Gustav 
Torisson, Ewa Young, Linda Corn-
fors, Lo Rumar, Sara Halldén, 
Charlotta Remröd och Anna-Karin 
Jacobsson.
Ligia Petrykowska-Ogrodowczyk 
har anställts som ST-läkare vid Ble-
kingesjukhuset med placering på bas-
enhet medicinkliniken.

På nya jobb

Gunnar Hultqvist, Bollnäs, 84 år, död 
6 juni
Ingemar Lind, Västerås, 87 år, död 15 
juni
Kerstin Lindroth-Åhlander de 
Falck, Stockholm, 85 år, död 16 juni
Rune Myrnerts, Linköping, 69 år, död 
15 juni
Olle Mårtensson, Bollnäs, 77 år, död 
24 juni

Avlidna

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›

Psykotrauma och strukturell dissocia-
tion, workshop 11–12 september, Stock-
holm, arrangerad av Kris- och trauma-
centrum
Inbjuden föreläsare: Onno van der Hart, 
Utrecht
För ytterligare information,  se 
‹www.krisochtraumacentrum.se› eller 
kontakta Catharina Lian, tel 08- 
655 79 31, e-post: 
ktc@krisochtraumacentrum.se
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20090004)

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med 
stor fysisk påfrestning, kurs 30 sep-
tember–2 oktober, Göteborg, i arrange-
mang av Sahlgrenska akademin, insti-
tutionen för medicin, avdelningen för 
samhällsmedicin och folkhälsa/arbets- 
och miljömedicin
Kursen ingår som vidareutbildning för 
legitimerade läkare och syftar till att 
studenterna ska skaffa sig kunskap och 
behörighet (EDTC) i att bedöma tjänst-
barhet i arbete som kräver stor fysisk 
påfrestning definierat enligt Arbets-

miljöverkets föreskrift »Medicinska 
kontroller i arbetet, 2005:6«
För dem som är legitimerade läkare och 
dessutom genomför en skriftlig kun-
skapskontroll vid kursavslutningen kan 
ett EDTC-intyg utfärdas
För ytterligare information,  kontakta 
Ingela Nyth, tel 031-786 63 03, e-post: 
ingela.nyth@amm.gu.se eller se  
‹www.sahlgrenska.se/su/amm›

Nationell kvalitetsdag för primärvår-
den, torsdagen den 1 oktober, Stock-
holmsmässan, Älvsjö, i arrangemang av 
SFAMQ, kvalitetsrådet i SFAM
Programmet innehåller en rad föredrag 
och diskussoner om hur man i primär-
vården på olika sätt gjort för att förbätt-
ra och utveckla sin verksamhet
Göran Stiernstedt redovisar synpunk-
ter på SFAM:s rekommendationer för 
mätning av kvalitet i vårdvalet
Sten Landahl redovisar evidens för åt-
gärder för att förbättra äldres läkeme-
delsanvändning
Konferensen vänder sig till alla perso-
nalgrupper inom primärvården
För information och anmälan, se  
‹www.sfam.se› (kalendarium). Sista an-
mälningsdag är den 15 september

Svenska psykoanalytiska föreningen, 
föreläsningsdag om myt, dröm, drama i 
antikens Grekland och dagens terapi-
rum, lördagen den 3 oktober, kl 09.00–
16.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stock-
holm
För information, program och anmä-
lan, se ‹www.spaf.a.se› eller kontakta 
Gunnar Berggren, tel 070-660 70 29

Avancerad medicinsk simulering, in-
struktörskurs (steg 1) 5–7 oktober, 
Stockholm
Syftet med kursen är att ge instruktörs-
kompetens inom avancerad fullskalig 
patientsimulering och bildstyrd mini-
malinvasiv kirurgisk simulering
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 
20090185)

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.

Idrottsmedicinska vårmötet i Båstad, 
20-22 maj 2010, Hotel Skansen, Båstad
Tema: Idrott för alla – inte bara snob-
bar som lobbar
För ytterligare information, se  
‹www.simf.se›


