
❙ ❙ Nytt om namn

Doktor Optimo 2005
Medicinska föreningen i Umeå har utsett
Berndt Stenberg, docent och överläkare vid
hud- och STD-kliniken, Norrlands Universi-
tetssjukhus i Umeå, till 2005 års Doktor Op-
timo för utmärkta pedagogiska insatser i un-
dervisningen.

Studenternas motivering till utmärkelsen
lyder: »För pedagogiska genomgångar och
demonstrationer, samt ett osedvanligt trev-
ligt bemötande som verkar bestå genom åren.
Vi vill därmed för första gången i Medicins-
ka föreningens historia överlämna denna ut-
märkelse för andra gången till en föreläsare
som tjänar som föredöme för sina blivande
kollegor.« •

På nya jobb
Följande personer har erhållit AT-block
inom Landstinget Kronoberg med placering
vid Centrallasarettet Växjö, läns- och regi-
onpsykiatrin samt närsjukvården: Jenny Al-
fredsson, Niklas Johnsson, Cecilia Sand-
ström, Åsa Kronqvist, Maya Landenhed och
Anders Molin.

Björn Axel Johansson och Maria Wagner är
sedan den 1 maj förordnade som överläkare
vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Martin Döbereiner har anställts som under-
läkare ST vid röntgenkliniken, Länssjukhu-
set Sundsvall–Härnösand.

Christer Marholev har erhållit en  ST-tjänst
vid Basenhet kvinnosjukvård, Blekingesjuk-
huset. •

Nya docenter i Umeå
Vid Umeå universitets medicinska fakultet
har som docenter antagits Kåre Eriksson i
experimentell yrkes- och miljömedicin, Ber-
til Forsberg i miljömedicinsk epidemiologi,
Stefan Söderberg i kardiologi samt Urban
Wiklund i medicinsk teknik. •

Avlidna
Sven-Arne Ahlgren, Skanör, 75 år, död 13
juni
Arne Aldman, Kinna, 85 år, död 9 april
Kay Skogström, Örebro, 73 år, död 24 maj

Rättelse
I artikeln »Svenska barns hälso- och sjukvård
– ett mönster för andra länder. Enastående
utveckling under de senaste 100 åren«, Lä-
kartidningen 23/2005, sidorna 1808-14, har
det tyvärr insmugit sig ett fel i texten till Fi-
gur 3. Den nämnde efterträdaren till Jonas
Wärn hette Wilhelm Wernstedt och inte Wil-
helm Bernstedt som felaktigt angivits. •

❙ ❙ Kalendarium
Återupplivning och hypotermibehandling
av nyfödda barn, nationell workshop ons-
dagen den 7 september, Skandiasalen, Astrid
Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Solna, arrangerad av BLFs
neonatalsektion
Program
Asfyxi och återupplivningsrutiner
Ordförande: Hugo Lagercrantz, Lena Wes-
tas
09.30 Lena Westas: Välkommen
09.40 Mats Blennow: Fysiologisk respons
vid asfyxi
10.00 Karin Sävman: Asfyximekanismer
och neuroprotektion
10.30 Gunnar Sjörs: Vilken betydelse har
syrgas och ventilationssätt?
10.50 Mats Blennow: Vilken betydelse har
buffert och adrenalin?
11.10 Gunnar Sjörs: Vad är ILCOR?
11.20–11.45 Frågor, diskussion
Ordförande: Mikael Norman, Stellan Hå-
kansson
12.45 Anders Dahlström: Kvalitet på åter-
upplivning, undervisning och träning
13.15 Mats Blennow, Gunnar Sjörs: Förslag
till reviderade riktlinjer för återupplivning
13.30–14.15 Gemensamma svenska riktlin-
jer? Allmän diskussion
Hypotermi
14.45 Lena Westas: Postasfyxibehandling
15.15 Hugo Lagercrantz: Demonstration av
hypotermitäcke
15.25 Gemensamma svenska riktlinjer? Hy-
potermi?
16.05–16.15 Avslutning
Anmälan görs senast den 1 september per
e-post: mikael.norman@kbh.ki.se
Deltagandet är kostnadsfritt

Geriatriskt Forum 2005, konferens 8–9 sep-
tember, Essinge Konferenscenter, Stock-
holm
Teman: Läkemedelsbehandling hos äldre.
Stroke hos äldre
Ur programmet
• Förutsättningar för rationell läkemedels-

användning hos äldre
• Kvalitetssäkring av läkemedelsbehand-

ling hos enskilda äldre personer
• Hur kan livet efter stroke förbättras?
• Strokevården nu och i framtiden?
• Båda dagarna avslutas med paneldiskus-

sion
För ytterligare information och anmälan,
kontakta  IBC Euroforum, tel 08-587 662 20,
e-post: info@ibceuroforum.se eller se webb-
platsen: www.ibceuroforum.se

Kardiopulmonell fysiologi, kurs 12–15 sep-
tember, Lund, arrangerad i samarbete mellan
Lunds universitet, Universitetssjukhuset i
Lund, Svensk förening för klinisk fysiologi
och Svenska Hjärtförbundet
Målgruppen är läkare, biomedicinska analy-
tiker, sjuksköterskor och andra intresserade
Kursledning: Håkan Arheden
Anmälningsblankett och preliminärt schema
finns att hämta på webbplatsen: 
www.klinfys.lu.se/BKF
Kontaktpersoner är Carina Mattsson, e-post:
carina.e.mattsson@skane.se och Karin Lars-
son, e-post: karin.larsson@skane.se
Sista anmälningsdag är den 1 juli

Nationella termkonferensen 2005: Ter-
minologi i arbete – vad behövs för den tvär-
professionella vården? 29–30 september,
Brofästet Hotell & Konferens, Kalmar, ar-
rangerad av Svensk förening för medicinsk
informatik och eHälsoinstitutet tillsammans
med Carelink, Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting, Terminologi-
centrum TNC och Swedish Standards Insti-
tute (SIS)

Ur innehållet: 
Eva Fernvall, Boel Engarås, Peter Alvinson:
Nationella strategier och uppdrag
Ulla Gerdin, Olle Staf: Vem gör vad och var-
för med vårdens och omsorgens terminolo-
gier? Vilka frågeställningar och exempel
finns lokalt i kommuner och landsting?
Tema: Tvärprofessionellt språk i vård och
omsorgsdokumentation. Kan WHOs klassi-
fikation för funktionshinder, funktionstill-
stånd och hälsa (ICF) fungera som utgångs-
punkt?
Medverkande: Lars Berg, Ulf Hallgårde, Ro-
land Morgell och Lars Midbøe
Hans Åhlfeldt, Anna-Lena Bucher, Göran
Petersson: Aktuella utbildningsmöjligheter i
terminologi och medicinsk informatik
Tema: Användning av en referensterminolo-
gi i vård- och omsorgsdokumentationen. Kan
Snomed vara en utgångspunkt? 

För anmälan och ytterligare information, se
webbplatsen: www.sfmi.org
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