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n nytt om namn

För att hedra minnet av professor Björn 
Bergdahl har Linköpings universitet 

inrättat ett pris för 
goda och långsiktiga 
pedagogiska insatser.

Till förste mottagare 
av priset har utsetts 
Johnny Ludvigsson, 
professor i pediatrik, 
som »med hårt meto-
diskt arbete, uthållig-
het och en stark vilja 
bidragit till att förverk-

liga drömmen om  Hälsouniversitetet«. 
I motiveringen framförs vidare att Lud-
vigsson har haft alla de funktioner en 
universitetslärare kan ha i ett problem-
baserat utbildningssystem, från fall-
konstruktör och basgruppshandledare 
till prodekan med ansvar för grundut-
bildning. n

Johnny Ludvigsson belönas 
med Bergdahlpris

Johnny 
Ludvigsson

Fredrik Huss och Morten Kildal har 
antagits som docenter i plastikkirurgi 
vid Uppsala universitet. n

Nya docenter i Uppsala

ST-läkarna på medicinkliniken vid 
Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm 

har utsett Simon Aske-
löf, specialist i kardiologi 
och internmedicin, till 
årets handledarpristaga-
re. Han får priset med föl-
jande motivering: »för att 
med engagemang, lyhörd-
het, ödmjukhet och peda-
gogik ägnat tid åt att un-
dervisa oss blivande spe-

cialistläkare både bedside och i akuta 
situationer«. n

Prisad handledare vid 
S:t Görans sjukhus

Simon
Askelöf

Hugo Andersson, Viskafors, 84 år, 
död 2 december
Per Hanner, Kullavik, 62 år, död 4 
januari
Fikri Izgin, Södertälje, 47 år, död 5 
december
Klas Måre, Stockholm, 68 år, död 2 
januari
Birgitta Norlén, Billdal, 69 år, död 30 
december
Håkan Åhlander, Kalmar, 68 år, död 
12 november

Avlidna

n disputationer

Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas 
härmed till ordinarie fullmäktigemöte 
med symposium 14–15 april, lokal Spår-
vagnen, Birger Jarlsgatan 57A, Stock-
holm, med start kl 10.00.

Temat för symposiet är »Bättre vård 
utan landsting?«. Inbjudna gäster från 
Holland och nordiska grannländer be-
rättar om andra sätt att organisera vår-
den.

Av lokalavdelning eller förenings-
medlem väckta frågor, som ska upptas 
på föredragningslistan, ska enligt stad-
garna ha kommit styrelsen tillhanda 
senast en månad före mötet under 
adress: Sjukhusläkarföreningens kans-
li, Box 5610, 114 86 Stockholm, eller  
e-post: margaretha.lord@slf.se n

Sjukhusläkarföreningens 
fullmäktigemöte 2011

uppsala universitet
29 januari, kl 09.15, Auditorium Minus, 
Gustavianum, Akademigatan 3. Anders 
Lignell: In vitro pharmacodynamics of 
antifungal agents in the treatment of 
Candida infections. Fakultetsoppo-
nent: Mats Kalin.

KarolinsKa institutet
28 januari, kl 09.00, Leksells auditori-
um, Eugeniahemmet, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, Solna. Vladislaw 
Muratov: Interventional studies on im-
munological balance in IBD and aller-
gic asthma. Fakultetsopponent: Jan 
Ernerudh.

lunds universitet
28 januari, kl 13.15, CRC:s aula, ingång 
72, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö. Ann-Christin Haffling: Medi-
cal students in general practice: stu-
dents’ learning experiences and per-
spectives from supervisors and  
patients. Fakultetsopponent: Cecilia 
Björkelund. n

n kalendarium

Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 1 februari , kl 18.00, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Marie Åsberg: Kreativitet och psykisk 
sjukdom
Ingen föranmälan krävs

n Fler aKtuella disputationer
Se Lakartidningen.se

Göteborgs läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 2 februari, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3
Irritable bowel syndrome (IBS): Från 
molekylärbiologi till personcentrerad 
vård
Magnus Simren (moderator): Vad vet vi 
om patofysiologi vid IBS i dag?
Lena Öhman: Är IBS en inflammatorisk 
sjukdom?
Gisela Ringström: Personcentrerad vård 
vid IBS

Medicinhistoriska museet i uppsala, 
föreläsning söndagen den 6 februari, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Eva Jonsson: Om Gustaf Frödings lyrik 
från hospitalstiden

skåne-sÄl, föredrag tisdagen den 8 
februari, kl 14.00, Locus medicus, 
Tunavägen 5, Lund
Eva Österberg: Vänskap –en lång histo-
ria

sK-kurs i barnanestesi och barninten-
sivvård inklusive heldag A-HLR till 
barn, 21–24 mars alternativt 22–25 
mars, Drottning Silvias barn- och ung-
domssjukhus, Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset, Göteborg
Kursledare: Kerstin Sandström, tel 031-
343 56 12, e-post: kerstin.i.sandstrom@
vgregion.se
Kurssekreterare: Helena Winberg, tel  
031-343 47 27, e-post: helena.winberg@
vgregion.se
Sista ansökningsdag är den 31 januari
För mer information, kontakta Helena 
Winberg eller Kerstin Sandström

Kristna läkare och medicinstudenter 
(KlM), konferens 1–3 april, Hjälmareds 
folkhögskola, Alingsås
Tema: Kristen läkare i det moderna 
samhället
Huvudtalare är James Tomlinson, regi-
onal sekreterare inom ICMDA (KLM:s 
internationella motsvarighet), allmän-
medicinare och verksam i England
Seminarier: »Vård i livets början«, 
»Vård i livets slut«, »Mission« samt 
»Mentorsverksamhet«
Deltagaravgiften är 2 000 kr vid an- 
mälan senast den 31 januari, därefter  
2 400 kr. Ingen deltagaravgift för stu-
denter vid anmälan före den 31 janari, 
därefter 200 kr
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.klm.s.se›

svensk barnsmärtförenings vårmöte 
Tema: Smärta hos barn på sjukhus
För ytterligare information och pro-
gram, se
‹www.svenskbarnsmartforening.se›
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