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 n nytt om namn

Sylf Kronoberg delar tillsammans med 
studierektorsgruppen i Landstinget 
Kronoberg varje år ut pris till årets bäs-
ta handledare efter no-
mineringar från AT- 
och ST-läkarna i lands-
tinget.

2010 års pris går till 
Fredrik Karlsson vid 
röntgenavdelningen i 
Växjö med följande mo-
tivering: »För att han 
gör sig tillgänglig för 
handledning när helst 
det behövs. Frågor be-
svaras lättförståligt, ingående och med 
tålamod. Han känner av vår osäkerhet 
när den uppstår och undrar om vi be-
höver hjälp med något innan frågan ens 
hunnit uttalas. Han ritar förklarings-
modeller vilka är ett ypperligt sätt 
att omvandla feedback till bestående 
kunskap. Han är en förebild för oss 
utbildningsläkare både i sitt handle-
dande och på grund av sin yrkesskick-
lighet och sitt engagemang i arbetet på 
kliniken.« 

Prissumman är på 20 000 kr att an-
vändas till utbildning, kongressresa 
eller dylikt. n

Bästa handledaren 
utsedd i Kronoberg

Fredrik
Karlsson

Kungliga Vetenskapsakademien har 
beslutat tilldela Söderbergs donations-
professur i medicinsk forskning 2010 
till Ole Kiehn, profes-
sor i neurovetenskap, 
särskilt neurofysiologi, 
vid Karolinska institu-
tet. Professuren, som är 
finansierad av Torsten 
och  Ragnar Söderbergs 
stiftelser, ska främja 
internationellt ledande 
forskning inom det 
medicinska området på 
heltid i fem år. Anslaget uppgår till 
sammanlagt 10 miljoner kr.

Ole Kiehn är en internationellt er-
känd forskare inom neurovetenskap, 
mer specifikt hur nervceller och nerv-
nätverk i kroppen styr däggdjurs (in-
klusive människans) rörelser. Hans 
foskning fokuserar speciellt på utveck-
ling, central styrning samt cellulär 
och  molekylär uppbyggnad av de nerv-
nätverk i ryggmärgen som bildar gång-
rörelse. n

Ole Kiehn får Söderbergska 
professuren i medicin 2010

Ole Kiehn

Fo
to

: G
eo

rg
 K

ri
st

ja
ns

en

Claes Hultling har antagits som do-
cent i ämnet klinisk neurovetenskap 
vid Karolinska institutet. n

Ny docent vid KI

Lars Dahlén, Trollhättan, 66 år, död 
26 december
Sven G Eriksson, Djursholm, 99 år, 
död 10 december
Bo Gerhard Gennser, Stockholm, 
81 år, död 13 december
Gunnar Hambert, Uppsala, 80 år, död 
13 december
Bertil Warvsten, Ystad, 84 år, död 31 
december
Ove Wiebert, Växjö, 77 år, död 24 de-
cember
Hüsnü Özaras, Ängelholm, 84 år, död 
30 november

Avlidna

n disputationer
Uppsala Universitet
26 januari, kl 13.15, Robergsalen, in-
gång 40, Akademiska sjukhuset
Alireza Biglarnia: Minimizing risks
and morbidity in live kidney donors. 
Fakultetsopponent: Ingela Fehrman-
Ekholm.

KarolinsKa institUtet
21 januari, kl 09.30, Kugelbergsalen, 
R2:U1, Karolinska universitetssjukhu-
set, Solna
Tatiana Kharitonova: Large cerebral
artery occlusion and recanalisation in  
stroke patients treated with intra- 
venous thrombolysis: clinical and ra-
diological markers and their clinical  
relevance. Fakultetsopponent: David 
Russell, Norge.

21 januari, kl 09.00, Rockefellersalen, 
Nobels väg 11
Erik Norberg: Mitochondrial involve-
ment in cell death: release of pro-apo-
ptotic proteins. Fakultetsopponent: 
Klas Blomgren.

göteborgs Universitet
21 januari, kl 13.00, hörsal 2119, plan 1, 
hus 2, Arvid Wallgrens backe
Maria Magnusson: Childhood obesity 
prevention in the context of socio-eco-
nomic status and migration. Fakultets-
opponent: Sven Bremberg.

28 januari, föreläsningssalen, Mikro-
biologen, Guldhedsgatan 10A
Erik Alestig: Geographic and genetic 
diversity of hepatitis B. Fakultetsoppo-
nent: Hélene Norder. n
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n kalendarium
göteborgs läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 26 januari, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Medicinhistorisk återblick
Lars Gunnar Erlandsson: Jakten på 
massmördaren som kom undan. I spå-
ren på spanska sjukan 1918

stockholms sjukhusläkarförening, års-
möte torsdagen den 27 januari, kl 18.00, 
hörsalen, S:t Görans sjukhus (huvudin-
gången, C-hiss, plan 2)
19.00 Lennart Persson: Hur kommer 
Nya Karolinska att påverka sjukvården 
i Stockholm?
Anmälan görs per e-post: 
eva.osby-wirdefeldt@karolinska.se

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 364:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 27 januari, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Jan-Erik Damber: Prostatacancerbe-
handlingens utveckling under två  
decennier – från kastrationsbehand-
ling till smarta molekyler och robot- 
kirurgi
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com

sydsvenska medicinhistoriska sällska-
pet, möte måndagen den 31 januari, kl 
19.00, sal F1, Blocket, Skånes universi-
tetssjukhus, Lund
Greta Roslund: Lejonet och svanen sym-
boler i den anrika apoteksvärlden

simulatorbaserad kurs i gastro- och 
koloskopi, 8–9 mars, Practicum, Skånes 
universitetssjukhus, Lund
Kursen är öppen för kirurger, barnki-
rurger, barnmedicinare, medicinare, 
gastroenterologer och röntgenologer i 
början av sin endoskopiska utbildning
Kursledning: Anders Evander (anders.
evander@skane.se) och Martin Lind-
sten (martin.lindsten@skane.se)
För information och anmälan, kontak-
ta Agneta Jacobsson, e-post:
agneta.jacobsson@skane.se 
Sista anmälningsdag är den 14 februari

2nd linköping symposium on acute 
care surgery, 7–8 april, i arrangemang 
av sektionen för akutkirurgi och trau-
matologi vid kirurgiska kliniken, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping
Tema: Swedish trauma
För information, se ‹www.lio.se/ACSS›
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