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n nytt om namn

Studenterna på kursen i 
klinisk medicin med inrikt-
ning medicin höstterminen 
2009 och vårterminen 
2010 på Södersjukhuset i 
Stockholm har utsett Lina 
Ljung, Lisa Drott och 
Anders Hallenberg till 

bästa kliniska handledare. 
De får priset för sitt stora 

engagemang i 
den kliniska 
handledningen 
av  läkarstuden-
ter. Kursen i kli-
nisk medicin, in-
riktning medicin, är den 
längsta kursen under hela 
läkarutbildningen på Karo-

linska institutet, och omfattar större 
delen av två terminer. Priset delades ut 
vid en ceremoni den 21 december. n

Prisbelönt handledning 
på Södersjukhuset

Lina Ljung

Lisa Drott

Anders 
Hallenberg

Följande personer har erhållit AT-block 
vid Örnsköldsviks sjukhus med tillträ-
de den 31 januari: Tomas  Månsson, 
Marja Lisa Byhamre, Caroline Jons-
son, Ellen Melne, Roland Magnus-
son, Stina Lidén, Ida Blomqvist, Gö-
ran Blomqvist, Anna Börsholm, 
Hanna Bergman och Martin Rute-
gård.
Johanna Andersson har anställts som 
ST-läkare vid kvinnokliniken, hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen, Lands-
tinget Blekinge.
Emma Sjöström har förordnats som 
ST-läkare vid onkologkliniken, Läns-
sjukhuset, Sundsvall–Härnösand. n

På nya jobb

Vid Lunds universitet har som docen-
ter antagits Anders Björkman i hand-
kirurgi och Frida Eek i epidemiologi. n

Nya docenter i Lund

Lars Engström, Älvsjö, 62 år, död 7
december
Barbro Hagander, Lund, 64 år, död 26 
december
Manne Nilsson, Mariannelund, 85 år, 
död 7 december
Anna Pavulans, Vänersborg, 95 år, 
död 18 januari
Göran Strenger, Stockholm, 77 år, död 
14 januari

Avlidna

n disputationer
Uppsala Universitet
4 februari, kl 09.15, Rosénsalen, ingång 
95/96, Akademiska sjukkhuset. Olof 
Eriksson: Imaging islets of Langerhans 
by positron emission tomography: 
Quantification of beta cell mass in the 
native pancreas and the islet graft. 
Fakultetsopponent: Habib Zaidi, 
Schweiz.

KarolinsKa institUtet
4 februari, kl 09.00, föreläsningssal  
C1-87, Karolinska universitetssjukuset, 
Huddinge. Jonaz Ripsweden: Computed 
tomography of the coronary arteries. 
Fakultetsopponent: Anders Persson.

örebro Universitet
11 februari, kl 09.00, Wilandersalen, 
Universitetssjukhuset, Örebro. Karin 
Franzén: Interventions for urinary in-
continence in women – survey and  
effects on population and patient levels. 
Fakultetsopponent: Ian Milsom.

lUnds Universitet
11 februari, kl 09.00, kvinnoklinikens 
aula, plan 3, ingång 74, Skånes universi-
tetssjukhus, Malmö. Salma Butt: 
Reproductive factors and breast cancer. 
Parity, breastfeeding and genetic pre-
disposition in relation to risk and prog-
nosis. Fakultetsopponent: Anders Ek-
bom. n

n kalendarium
svenska läkaresällskapet, tisdags-
sammankomst den 8 februari, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
IT – ett recept på bättre läkemedelsför-
skrivning?
Medverkande: Lars L Gustafsson
 (moderator), Ylva Böttiger, Birgit Eier-
mann, Mikael Lundborg och Henrik Art-
man
Ingen föranmälan krävs
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Medicinhistoriska sällskapet i öster-
götland, föreläsning torsdagen den 10 
februari, kl 19.00, Läkarsällskapets in-
ternationella hus, Klostergatan 45C, 
Linköping
Per-Gunnar Svensson: Behovet av läka-
re och tandläkare i Sverige har gjort oss 
beroende av immigration 
Entréavgiften är 50 kr för icke medlem 
i Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland. Gratis entré för studenter vid 
Linköpings universitet mot uppvisande 
av studentlegitimation

Göteborgs läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 9 februari, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Ulf Stenevi, Richard Grenmark och Ber-
til Lindblom: Synen efter 70 – sjuk eller 
bara gammal?
Samkväm

svenska psykiatrikongressen 2011, 
16–18 mars, Filmstaden Bergkungen, 
Göteborg
Kongressen erbjuder ett brett psykia-
triskt program med föreläsningar, 
workshops och seminarier
Särskilda teman är affektiv sjukdom, 
aktuell svensk forskning, rättspsykia-
tri, suicidprevention, kvalitetsregister, 
ångestsyndrom, psykossjukdom, be- 
roendebehandling, äldrepsykiatri,  
Internet-KBT, konsultationspsykiatri, 
psykoterapi, sömnmedicin och konsul-
tationspsykiatri
För program och och anmälan, se 
‹www.svenskpsykiatri.se›

svenska sällskapet för trombos och 
hemostas, symposium 7–8 april, Djurö-
näset, Stockholm
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.ssth.se›

instruktörskurs i avancerad medicinsk 
simulering , 4–6  maj, Centrum för 
avancerad medicinsk simulering, 
CAMST, Karolinska universitetssjuk-
huset
Kursens mål är att ge simulatorin-
struktörer grundläggande kunskap om 
hur träning med hjälp av avancerade 
simulatorer ska ske så att önskvärd ut-
veckling av tekniska och icke-tekniska 
färdigheter samt förhållningssätt kan 
uppnås
För ytterligare information, se  
‹www.camst.se› eller ‹www.ipuls.se›
Sista anmälningsdag är den 15 april

stockholms obesitasdagar, 12–13  maj, 
Stockholm City Conference Centre, 
Norra Latin
Tema: Terapisvikt efter kirurgi: ett 
multidisciplinärt problem?
Stockholms obesitasdagar är ett årligt 
återkommande symposium som vänder 
sig till kirurger, internmedicinare, all-
mänläkare, barnläkare. beteendeveta-
re, dietister, endokrinologer, sjukskö-
terskor och övriga med intresse inom 
modern obesitaskirurgi
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.obesitasdagar.se›
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