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-n nytt om namn

Eric Dryver, läkare vid akutkliniken, 
Skånes universitetssjukhus i Lund, får 

det pedagogiska priset 
»Skalpellen«, som delas 
ut av studenterna på lä-
karutbildningens ter-
min 8. Priset avser höst-
terminen 2010.

Dryver får priset för 
att »han är väldigt enga-
gerad och pedagogisk. 
Utöver detta är han ef-
fektiv och motiverande 

och upprätthåller en hög evidens på den 
utbildning han bedriver och behåller en 
positiv glöd. Även extra plus för de ut-
tryck han använder, som lätt fastnar«.

Priset till bästa klinik gick för åtton-
de gången till anestesikliniken i Lund. n

Pedagogiskt pris 
för god handledning 

Eric Dryver

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Stefan Bergman i reumatolo-
gisk smärtepidemiologi, Hans Ehren-
crona i klinisk genetik, Ulrica Eng-
lund Johansson i neurobiologi, Patrik  
Midlöv i allmänmedicin, Carlos Ro-
vira i experimentell onkologi, Bobby 
Tingstedt i kirurgi och Lena Uller i 
immunofarmakologi. n

Nya docenter i Lund

Birger Pålsson är sedan 
den 1 februari förordnad 
som adjungerad universi-
tetslektor i kirurgi vid insti-
tutionen för kliniska veten-
skaper i Malmö, medicinska 
fakulteten, Lunds universi-
tet. Han är docent i kirurgi 
vid Lunds universitet och 
överläkare vid Helsingborgs lasarett.
Vid Örnsköldsviks sjukhus har som 
specialistläkare förordnats Linda 
Rietz i öron-, näs- och halssjukdomar 
samt Johan Sörelius i ortopedi.
Georgios Mavropoulos har anställts 
som ST-läkare vid medicinkliniken, 
Blekingesjukhuset. n

Birger 
Pålsson

På nya jobb

Sven Alsén, Saltsjöbaden, 93 år, död 12 
februari
Solgun Bygdeman, Åkersberga, 76 år, 
död 8 mars
Sten Olle Larsson, Kristianstad, 88 år, 
död 11 mars

Avlidna

n kalendarium
Sydsvenska medicinhistoriska sällska-
pet, föredrag och årsmöte måndagen 
den 4 april, Kulturanatomen, Biskops-
gatan 7, Lund
18.00–18.45 Lars Ödkvist: Yrselns 
svindlande historik
19. 00 Årsmöte.
Mingel (à 120 kr) på Locus medicus, 
Tunavägen 5

Svenska Läkaresällskapet, Lennander-
föreläsning tisdagen den 5 april, kl 
18.00, Klara Östra Kyrkogata 10, Stock-
holm
Jan-Inge Henter: När immunsystemet 
löper amok. Från immundefekta barn 
till svår svininfluensa
Föreläsningen kan även följas via 
‹www.sls.se›

Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland, föreläsning torsdagen den 7 
april, kl 19.00, Läkarsällskapets inter-
nationella hus, Klostergatan 45C, Lin-
köping
Anders Persson: Att se det osynliga, från 
röntgen till förstärkt verklighet
Entréavgiften är 50 kr för icke medlem 
i Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland eller Akademiska föreningen. 
Gratis entré för studenter vid Linkö-
pings universitet mot uppvisande av 
studentlegitimation

Skåne-SÄL, medlemsmöte tisdagen den 
12 april, kl 14.00, Locus medicus, Tuna-
vägen 5, Lund
Gabriella Nilsson: Frisk, aktiv och väl-
bärgad. Om pensionärer i Simrishamn

Idrottsmedicinskt vårmöte, 5–7 maj, 
Göteborg
För mer information, program och an-
mälan, se ‹www.idrottsmedicinvast.se› 
eller ‹www.simf.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

Människan och kärnvapenhotet, nor-
disk konferens 6–8 maj, Uppsala, i ar-
rangemang av Svenska läkare mot 
kärnvapen
För ytterligare information, kontakta 
e-post: Josefin.Lind@slmk.org eller se 
‹www.slmk.org›

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›

Samfundet äldre läkare, SÄL, vår- och 
årsmöte 6–8 maj, Halmstad–Tylösand
Ur programmet: Varför är hallänningar 
så långlivade? Vårdval – bra eller då-
ligt? Reumatologi. Hur mycket vaccin 
tål vi? Gula fläcken-sjukdomen m m  
Mingelkväll. Bankett. Golf och tennis
Förslag att omkonstituera SÄL till ide-
ella föreningen »Sveriges äldre läkare«, 
se ‹www.slf.se/sal›
För ytterligare upplysningar, kontakta 
Bengt Göran Hansson, tel 035-356 73, 
e-post: bengtgran.ha@telia.com eller se 
‹www.slf.se/sal›

Kurs i arbetsfysiologi/arbetsprov,  
23–26 maj, Skånes universitetssjukhus, 
Lund
Kursledare: Olle Pahlm ochHenrik Mo-
sén, tel 046-17 58 62, e-post: 
henrik.mosen@med.lu.se
Kurssekreterare: Karin Larsson, tel 
046-17 33 26, e-post: 
karin.larsson@skane.se
För ytterligare information, se 
‹www.med.lu.se/klinvetlund/klinisk_
fysiologi/kurser›
Sista ansökningsdag är den 21 april

n KALENDARIUM OCH AKTUELLA 
DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se

Telomere biology in health and disease 
– a crystal ball for the future? Berzelius 
symposium 85, May 25–27 , Stockholm
Organizing committee: Peter M Nilsson 
(chairman), Sofie Baekert, Annika Dej-
mek, Frej Fyhrquist, Göran Roos and 
Peter Stenvinkel
For further information and program, 
see ‹www.sls.se›
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