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n nytt om namn

Ulf Lindgren, överläkare vid medicin-
geriatriska kliniken vid Skellefteå lasa-
rett, har utsetts till årets läkarhand- 

ledare i Skellefteå. Han 
får priset för sin fantas-
tiska förmåga att hinna 
med bedsideundervis-
ning inom hela det in-
värtesmedicinska fältet 
och särskilt inom kar-
diologi.

Priset delas ut för att 
uppmärksamma all bra 
läkarhandledning som 

finns inom Skellefteåområdet. Nomi-
neringarna görs av lasarettets och vård-
centralernas underläkare, och därefter 
utses pristagaren av studierektorerna 
för AT- och ST-utbildning i samråd med 
Sylf. n

2010 års handledare 
utsedd i Skellefteå

Ulf Lindgren

Daniel Hellner vid  medicinkliniken, 
Kärnsjukhuset i Skövde, har utsetts till 
årets Kärndoktor. Det är AT-läkarna 
vid Kärnsjukhuset i Skövde, vuxenpsy-
kiatrin vid Falköpings sjukhus och Pri-
märvården i Skaraborg som röstat fram 
en vinnare som varit en god förebild.

Han får priset med följande motive-
ring: »Med en uppmuntrande och peda-
gogisk inställning till kontinuerlig 
handledning får Daniel Hellner oss AT-
läkare att känna oss trygga under vår 
karriärs första steg. För Daniel Hellner 
är ingen fråga för dum för att ställas och 
när vi hamnat på villovägar vet vi att 
han står redo att leda in oss på rätt 
spår.«

Priset består av ett diplom och en 
vandringspokal i form av en kandelaber 
med inskriptionen »Pro claritate et  
scientia« (fritt översatt: för ljus och 
kunskapsspridning). n

Årets Kärndoktor i Skaraborg 

Ylva Vladic Stjernholm har antagits 
som docent i ämnet obstetrik och gyne-
kologi vid Karolinska institutet. n

Ny docent vid KI

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

Mårten Segelmark är ny 
professor i njurmedicin vid 
Linköpings universitet. 

 Professuren är nyinrättad 
och finansieras med medel 
från Stiftelsen för njurme-
dicinsk forskning. Han 
kommer närmast från njur-

kliniken vid Skånes universitetssjuk-
hus i Lund.
Följande personer har anställts som ST-
läkare vid Länssjukhuset, Sundsvall–
Härnösand: Andrea Wahlberg vid 
hudkliniken, Emma Öhlander vid 
medicinkliniken, Sarah Maleki och 
Isak Lindström vid öronkliniken samt 
Pontus Challis vid barnkliniken.
Vid Örnsköldsviks sjukhus har som ST-
läkare anställts Tomas Stålarm i orto-
pedi, Peggy Piltan i ögonsjukdomar 
och Kerstin Storholmen i psykiatri. n

På nya jobb

Mårten 
Segelmark

Inger Larsson, Åtvidaberg, 84 år, död 
7 december
Imants Maile, Tranås, 91 år, död 15 
september
Ibrahim Mamhidir, Söderhamn, 77 
år, död 5 november
Margit Nordlander, Djursholm, 91 år, 
död 17 december
Nils Stormby, Malmö, 81 år, död 9 de-
cember

Avlidna

n disputationer
Umeå UNIveRSItet
21 januari, kl 09.00, sal 135, byggnad 
9A, Norrlands universitetssjukhus
Gunnar Lundqvist: Tobacco habits in 
middle age. Risk factor pattern, stop 
smoking attitude and experiences of 
quitting smoking. Fakultetsopponent: 
Kurt Svärdsudd.

UppSAlA UNIveRSItet
20 januari, kl 13.00, Enghoffsalen, in-
gång 50, Akademiska sjukhuset
Johan Sundelöf: Amyloid b-protein, 
cystatin  C and cathepsin B as bio- 
markers of Alzheimer’s disease. Fakul-
tetsopponent: Laura Fratiglioni.

KARolINSKA INStItUtet
20 januari, kl 13.00, Hillarpsalen, Ret-
zius väg 8
Patrick Merky: Posttranslational modi-
fications of collagen type II – effects on 
antigen specific T-cell tolerance and  
autoreactivity in collagen-induced 
arthritis. Fakultetsopponent: Burkhard 
Becher, Schweiz.

21 januari, kl 09.00, föreläsningssalen, 
ÖNH-kliniken, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna
Anna-Karin Ekman: Pattern-recogni-
tion receptors in airway inflammation.  
Fakultetsopponent: Anders Lindén.

14 januari, kl 09.15, hörsal Rockefeller,  
Nobels väg 11: Regulation of biofilm for-
mation in Salmonella typhimurium 
and Escherichia coli Nissle 1917 (Cláu-
dia Monteiro). Fakultetsopponent: 
Jean-Marc Ghigo, Frankrike. n

n kalendarium
Östra Skånes läkarförening, årsmöte  
onsdagen den 26 januari, matsalen, 
Ystads lasarett
Program
17.00 Lättare förtäring serveras
Anförande av Catharina Blixen-Finecke
18.00 Årsmötesförhandlingar

pediatrisk hematologi, utbildningsdag 
torsdagen den 3 februari 2011, Svenska 
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrko-
gata 10, Stockholm, i arrangemang av 
Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk 
hematologi, VPH
Utbildningsdagen kommer denna gång 
att handla om ITP, familjär hemofago-
cyterande lymfohistiocytos, kronisk 
granulomatös sjukdom, DBA/TEC,  
Kawasaki och transfusionskrävande 
anemier
Göran Elinder föreläser om »Barnhe-
matologi då och nu«
För detaljerat program, se 
‹www.orebroll.se/VPH/›
 Alla intresserade  är välkomna, och ut-
bildningsdagen är kostnadsfri
Anmälan görs senast den 25 januari per 
e-post: ulf.tedgard@skane.se

Kurs i idrottskardiologi, 31 mars–1 
april, Hotel Heden konferens, Göteborg
Målgruppen är allmänläkare med in-
tresse för idrott och fysisk aktivitet, 
kardiologer, kliniska fysiologer, laglä-
kare, sköterskor och fysioterapeuter
Kursen består av föreläsningar och pa-
tientfall samt gruppdiskussioner. Stor 
andel av tiden ägnas åt falldiskussioner
Kursansvariga: Mats Börjesson och Mi-
kael Dellborg
Kursavgiften är 5 200 kr (exkl moms) 
och inkluderar konferensavgift, kurs-
material och lunch
För ytterligare information och anmä-
lan,  se ‹www.corpulmonale.se›
Anmälan kan även göras per post till 
Cor Pulmonale AB, Götabergsgatan 9, 
411 34 Göteborg
Sista anmälningsdag är den 15 februari
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