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n nytt om namn

Henrik Thorlacius, läkare och docent 
vid kirurgkliniken, Skånes universi-
tetssjukhus, Malmö, har som förste 

svenske kirurg blivit in-
vald som hedersmedlem 
på livstid i en av de mest 
exklusiva föreningarna 
för kirurger, Society of 
University Surgeons i 
USA. 

– Det är ju förstås en 
mycket stor ära för mig  
personligen, men också 
en bekräftelse på att 
forskningen på kirurg-

kliniken i Malmö håller världsklass,  
säger Henrik Thorlacius.

I början av februari deltog han vid 
föreningens möte som hölls i anslut-
ning till en kongress för akademiska  
kirurger i San Antonio i Texas, och fick 
då också ta emot utmärkelsen.

Svensk invald i Society 
of University Surgeons

Henrik  
Thorlacius

Sylf Norrbotten har utsett Peter 
Johansson, överläkare och studierek-
tor vid medicinkliniken, Sunderby 
sjukhus i Luleå, till mottagare av det 
anrika handledarpriset Sylf-Mäster.

Motiveringen till priset lyder: »Med 
stort engagemang och stor beslutsam-
het har Peter Johansson tagit på sig rol-
len som studierektor för samtliga ST- 
läkare inom VO medicin i Norrbotten. 
Han har redan genomfört flera föränd-
ringar som påverkar vår arbetssitua-
tion positivt och han fortsätter att stöt-
ta oss och kämpar för vår rätt till struk-
turerad handledning och utbildning. 
Han vågar sticka ut hakan och stå upp 
för oss i alla tänkbara situationer. Dess-
utom är han en fenomenal handledare 
vars dörr alltid står öppen. En mycket 
god förebild för yngre kollegor.«

Priset delades ut i samband med 
Norrbottens läkarförenings årsmöte 
och består, förutom ära och diplom, 
även av ett presentkort till en av Luleås 
bättre restauranger. 

Prisbelönt handledare 
i Norrbotten

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«. 
Skriv och berätta om personer på nya 
jobb, vilka som fått utmärkelser, stipen-
dier eller forskaranslag. Bifoga gärna ett 
foto. Frågor besvaras av Carin Jacobs-
son, tel 08-790 34 78, e-post: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Dag Nyholm har antagits som docent i 
ämnet experimentell neurologi vid 
Uppsala universitet.

Ny docent i Uppsala

Per Andersson, Ekerö, 66 år, död 29 
januari
Arne Danielson, Dalsjöfors, 68 år, död 
6 februari
Bo Enfors, Stockholm, 84 år, död 18 
januari
Sven I Gunnarsson, Floby, 64 år, död 
30  januari
Knut Lidman, Stockholm, 69 år, död 2 
februari
Tomas Lindén, Göteborg, 60 år, död 25 
januari
Rut Winroth, Uppsala, 77 år, död 25 
december

Avlidna

n disputationer
26 februari, biomedicin, ssk stamcells-
biologi, Lunds universitet, kl 09.00,  
Segerfalksalen, BMC: Cellular and mo-
lecular pathways in early stages of NK 
cell development (Hojjatollah Nozad 
Charoudeh). Fakultetsopponent: Klas  
Kärre.

1 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Skandia- 
salen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
Karolinska universitetssjukhuset, Sol-
na: Development of PET radioligands 
synthesized from in-target produced 
[11C]methane (Jan Andersson). Fakul-
tetsopponent: Philip Elsinga, Nederlän-
derna.

4 mars, klinisk bakteriologi, Göteborgs 
universitet, kl 09.00, föreläsningssalen, 
plan 3, Guldhedsgatan 10A: Inflamma-
tory mediator response to gram- 
positive and gram-negative bacteria in 
vitro and in middle ear infecions (Su-
sann Skovbjerg). Fakultetsopponent: 
Kristian Riesbeck.

5 mars, immunbiologi/tumörimmuno-
logi, Karolinska institutet, kl 13.00, 
föreläsningssalen, Cancer Centrum 
Karolinska, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: On immunotherapy 
against prostate cancer (Kajsa Lund-
berg). Fakultetsopponent: Per-Thor 
Straten, Danmark.

5 mars, yrkesmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 13.00, Rehabsalen, plan 1, 
Norrbacka, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: Interpersonal rela-

tionships at work: organization, work-
ing conditions and health (Ulrich Stoet-
zer). Fakultetsopponent: Staffan Mark-
lund.

5 mars, pediatrik, Göteborgs universi-
tet, kl 13.00, föreläsningssal 1, Drott-
ning Silvias barn- och ungdomssjuk-
hus: Infants with urinary tract infec-
tion – renal damage and risk factors 
(Iulian Preda). Fakultetsopponent: 
Sven Mattsson.

5 mars, handkirurgi, Lunds universi-
tet,  kl 13.00, Lilla aulan, Medicinskt 
forskningscentrum, ingång 59, Skånes 
universitetssjukhus, Malmö: Peri- 
pheral nerve reconstruction. Studies 
 on cellular and acellular iso-, allo-  
and xenografts (Martin Kvist). Fakul-
tetsopponent: Giorgio Terenghi, Eng-
land.

Svenska utbildningsrådet för klinisk 
prövning anordnar 9–10 juni prov för 
diplom i klinisk prövning. Provet, som 
äger rum i Lund, består av hemuppgift, 
skriftligt test och muntligt förhör.

Diplomeringen är avsedd för perso-
ner som arbetar med kliniska pröv-
ningar inom sjukvården eller industrin 
(t ex läkare, forskningssjuksköterskor, 
biomedicinska analytiker, kliniska 
prövningsledare) och har både gedigna 
teoretiska kunskaper och lång praktisk 
erfarenhet av kliniskt prövningsarbete.

För ytterligare information och blan-
ketter, se ‹www.swepharm.se/diplom› 
eller kontakta Anders Cronlund, tel 08-
723 50 52, e-post:
anders.cronlund@swepharm.se 
Sista dag för ansökan är den 15 april. 

Prov för diplom 
i klinisk prövning

n kalendarium
»Kvinnans inre rum« – temadag om 
gynekologisk cancer, onsdagen den 10 
mars, Svenska Läkaresällskapet, i ar-
rangemang av Gyncancerföreningar-
nas nationella samarbetsorganisation, 
Svenska Sällskapet för gynekologisk 
onkologi och Cancerfonden
Målgrupp: Politiker, beslutsfattare, 
profession inom vården
Moderator: Carsten Rose
Program
11.00 Margaretha Sundsten, Bengt Wes-
termark: Varför en gynekologisk can-
cerdag?
11.15 Kjell Bergfeldt: Vad är gynekolo-
gisk cancer? Bakgrundsfakta och ut-
veckling – hur blir vi bättre?
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11.45 Pernilla Dahm-Kähler: Vikten av 
centraliserad tumörkirurgi
12.10 Carsten Rose: Centraliserad 
tumörkirurgi, en fråga för cancerstra-
tegin
12.30 Lunch
13.15 Bengt Westermark: Hur vi tar 
forskningen ut till den kliniska varda-
gen?
13.30 Elisabeth Åvall Lundqvist: Forsk-
ning – vad finns runt hörnet? Interna-
tionella utblickar
14.00 Karin Bergmark, Maria Hellbom:  
Rehabilitering vid gynekologisk can-
cersjukdom. Sexualitet och bemötande
14.45 Susanne Rehlin, Cecilia Hägglund: 
Vad patienterna vill
15.00 Avslutande paneldiskussion
Medverkande: Désirée Pethrus Eng-
ström, Bengt Westermark, Kjell Berg-
feldt, Elisabeth Åvall Lundqvist och Mar-
garetha Sundsten
15.30 Dagen avslutas
Deltagaravgiften är 250 kr per person 
(inkluderar lunch) och betalas in på 
Plusgiro 129 69 63-0. Sista anmälnings-
dag är den 1 mars

n meddelanden

Apatiska barn – diskussionskväll ons-
dagen den 10 mars, kl 18.15–20.15,  
Danderyds sjukhus, hus 18, plan 5, i ar-
rangemang av Stockholms psykiater-
förening
Medverkande: Gellert Tamas, Göran 
Bodegård, Olav Bengtsson och David 
Eberhard
Ingen entréavgift för medlemmar, icke 
medlemmar 100 kr (kaffe och smörgås 
ingår)
För ytterligare information, se fören-
ingens webbplats ‹www.sthlmpf.se/›

Karolinska Trial Alliance (KTA), kurser 
våren 2010, Hälsingegatan 43, 9 tr, 
Stockholm:
• Kliniska prövningar av medicintek-
niska produkter, endagskurs den 10 
mars
• Good clinical practice, GCP, endags-
kurs 11 mars (kl 13.00–ca 16.30), 25 
mars (kl 17.00–ca 20.30) eller 8 april (kl 
08.30–ca 12.30)
• Kliniska läkemedelsprövningar, 3-da-
garskurs 14, 21 och 28 april, kl 09.00–
16.00
• Ansvarsfördelning i en klinisk läke-
medelsprövning (datum efter överens-
kommelse)
För ytterligare information,  kontakta 
e-post: kta@karolinska.se

EQUALIS, kommande användarmöten 
2010 :                                                  
• Hematologi, 11–12  mars, Arlanda/
Knivsta 
• Medicinsk mikrobiologi, 16 mars, 
Stockholm  
• Proteinanalyser, 24–25 mars, Arlanda
• Klinisk immunologi, 15–16 april, Li-
dingö 
• DNA, 22–23 september, Jönköping 
• Endokrinologi, 27–28 september
• Transfusionsmedicin, 7 oktober, 
Stockholm
För program och övrig information, se 
‹www.equalis.se› 

Under våren 2010 kommer AA-möten 
att hållas för läkare i Göteborg med 
samling måndagar, kl 19.30
För information om plats, ring tel 0738-
99 06 18

AA-möten i Göteborg

Skåne-SÄL, medlemsmöte onsdagen 
den 24 mars, kl 14.00, Nya festsalen, 
Akademiska föreningen, Lund
Moderator: Bo Eklöf
Program
Sven-Olof Isacsson: Rotarys Läkarbank, 
Kenya och framtiden
Carl-Axel Ekman: 20 års utveckling i 
Garissa, Kenya 
Gunnar Isaksson: Som kirurg  i Kenya   
Cecilia Assarsson: Som  jeepdoktor  i 
Kenya
Kerstin Dahlin: Från att vara hjälpmot-
tagare till att bli initiativtagare
Lars Dahlin: Ett lands uppbyggnad och 
nedmontering – rapport från ett sjuk-
hus i Zimbabwe
Karin Norlin: Vattentankar i Kenya
Stephan Palmstierna: Ibland blir det fel
För ytterligare information, kontakta 
e-post: castor.bringeus@telia.com

Basal laparoskopi, kurs för kirurger 
och operationssköterskor som börjat 
med laparoskopiska ingrepp, onsdagen 
den 31 mars, Klinicum, Södersjukhuset, 
Stockholm
Program
08.00 C Söderlund, G Ristner: Samling, 
introduktion
08.15–09.30 C Söderlund: Den laparo-
skopiska tekniken. Komplikationer
09.45–10.30 S Linder: Akut buk, ap-
pendektomi
10.40 S Ahlengärd: Lagar, förordningar 
och etik vid användning av försöksdjur
11.30 Lunch
12.00 F Teo, S Ask: Genomgång av in-
strument
T Svensson: Genomgång av videostapel, 
kamera
12.30–16.15 Praktiska övningar på för-
söksdjur
Handledare: C Söderlund, S Linder,
 L Engström, F Teo, T Svensson, S Ask, 
G Ristner, S Ahlengärd

16.30 C Söderlund: Galloperation. »Den 
svåra gallan« (video), koledokussten
F Teo, S Ask, T Svensson: Instrument-
genomgång, övrig utrustning samt 
medicinteknisk säkerhet för sjukskö-
terskor
17.15–18.00 C Söderlund: Avslutande ge-
nomgång, repetition av det viktigaste 
inom laparoskopisk säkerhet, kolecyst-
ektomi, appendektomi
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Gunilla Ristner, tel 08-
616 19 40, e-post:
gunilla.ristner@sodersjukhuset.se
Upplysningar lämnas även av Claes Sö-
derlund, tel 08-616 23 29, 08-718 44 98, 
e-post:
claes.soderlund@sodersjukhuset.se

Kurs i idrottskardiologi, 19–20 april, 
Hotel Heden konferens, Göteborg
Målgruppen är allmänläkare med in-
tresse för idrott och fysisk aktivitet, 
kardiologer, kliniska fysiologer, laglä-
kare, intresserade sköterskor och fysio-
terapeuter
Kursen består av föreläsningar, pati-
entfall samt gruppdiskussioner. Stor 
andel av tiden ägnas åt falldiskussioner
Kursansvariga: Mats Börjesson och
Mikael Dellborg
För ytterligare information och anmäl-
ningsblankett, se  
‹www.corpulmonale.se›
Anmälan kan även göras per brev till 
Cor Pulmonale AB, Götabergsgatan 9, 
411 34 Göteborg
Sista anmälningsdag är den 18 mars

Simulatorbaserad ERCP-kurs, månda-
gen den 24 maj, Practicum, Skånes uni-
versitetssjukhus, Lund
Kursen är öppen för kirurger, medici-
nare och röntgenologer som avser börja 
eller nyligen börjat utbildning till 
ERCP-ister
Program
09.00 Samling 
09.30 I Ihse: Presentation av Practicum  
09.40 P Bergenzaun: Indikationer och 
kontraindikationer för ERCP  
10.05 P J Blind: Teori, anatomi, teknik
10.30 P J Blind, P Bergenzaun, J Olsson: 
Praktisk träning stationsvis i VR-simu-
latorer och anatomiska grismodeller
12.30 Lunch 
13.30 Praktisk träning som ovan
16.30–17.00 P J Blind, P Bergenzaun: 
Debriefing, kursutvärdering, utdelning 
av kursintyg
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 23 april
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