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n nytt om namn

ST-läkarna vid Södra Älvsborgs sjuk-
hus, SÄS, har utsett Johan Björck, 
överläkare  vid ögonkliniken, till årets 
bästa handledare. Han får priset för att 
han genom engagemang och dialog ut-
vecklat sina ST-läkare, och motivering-
en lyder: »För hans aldrig sinande in-
tresse att undervisa. Trots pressade 
situationer tar Johan sig alltid tid att 
dela med sig av sin långa erfarenhet och 
sina gedigna och detaljerade kunska-
per. Han är en förebild och en kompe-
tent person som alltid har stort tåla-
mod och gott humör.« n

2010 års ST-handledare 
utsedd i Södra Älvsborg

Johan Björck, årets ST-handledare vid SÄS.
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Vid Linköpings universitet har som 
docenter antagits Henrik Hjortswang
i medicinsk gastroenterologi och hepa-
tologi, Ewa Wressle i arbetsterapi med 
inriktning mot geriatrisk rehabilitering 
samt Koustuv Dalal i socialmedicin 
och folkhälsovetenskap. n

Nya docenter i Linköping

Rolfs Linge, Linköping, 87 år, död 4 
februari
Arnold Möller, Uppsala, 99 år, död 9 
mars
Kristina Sjölund, Malmö, 64 år, död 8 
mars
Ludvig Trang, Frankrike, 76 år, död 4 
februari

Avlidna

Sylf Jönköping har nu utsett årets men-
torer för 2010, en i vardera sjukvårds-
område. Pristagarna är Lilian Carls-
son-Pähn, Eksjö,  Bengt Asking, Jön-
köping, och Anders Magnusson, Vär-
namo, och motiveringarna lyder: 

«Den förträffliga Lilian Carlsson-
Pähn (medicinkliniken, Eksjö)tar sig 
alltid tid att diskutera med och handle-
da sina yngre kollegor, trots att hon ofta 
själv har mycket att göra. Hon är väldigt 
engagerad och självuppoffrande i sin 
yrkesroll och alltid vänlig i sitt bemö-
tande.«

»Bengt Asking (kirurgkliniken, Jön-
köping) har ett brinnande intresse för 

Prisade mentorer inom 
Landstinget i Jönköping

att utbilda ST-läkare såväl som AT- 
läkare och kandidater. Inspirerande i 
sitt sätt att handleda både på operation 
och på avdelning. Bengt är också som 
ST-studierektor väldigt mån om att för-
bättra utbildningsmiljön för alla ST- 
läkare.«

»Anders Magnusson (medicinklini-
ken, Värnamo) är alltid trevlig. Han är 
kunnig och hjälpsam. Han tar sig tid att 
undervisa och svara på frågor. En sann 
förebild för unga läkare!« n

n kalendarium
Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 12 april, kl 18.00, Svenska Läkare-
sällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
I träd vill jag susa, i gräs vill jag gro – 
Gustaf Frödings hospitalspoesi
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg
(moderator), Johan Cullberg, Anita Dahl 
och Linus Börjesson
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Rätt till vård! Nationellt och internatio-
nellt perspektiv på papperslösas till-
gång till vård, kvällsseminarium tisda-
gen den 10 maj, kl 17.30–20.00, Trans-
kulturellt centrum, S:t Göransgatan 
126, 13 tr, Stockholm
Medverkande: Barbara Davies, My 
Morin och Lars Olsson
Anmälan görs senast den 3 maj per 
e-post: tc@sll.se, tel 08-123 486 85 eller 
via ‹www.slso.sll.se/tc› under »Utbild-
ning«
Deltagandet är kostnadsfritt

Hjärt- och lungräddning – till vilken 
nytta? Historik och framtid. Seminari-
um fredagen den 13 maj, kl 09.00–
12.00, Vårdskolans aula, ingång 21, 
Centrallasarettet, Västerås, i arrange-
mang av Centrum för klinisk forskning 
i samarbete med Lärcentrum Västerås
Program
Mats Enlund: Välkomsthälsning och 
presentation av Centrum för klinisk 
forskning
Martin H:son Holmdahl: Debuten av 
HLR i Sverige

Lars Wiklund: Den ischemiska hjärn-
skadan efter hjärtstillestånd
Sten Rubertsson: HLR-forskning in i 
framtiden
Johan Herlitz: Hur många människor 
räddas till livet efter hjärtstopp i
Sverige i dag och i framtiden?
Seminariet är kostnadsfritt, men an-
mälan ska göras per e-post: 
maria.a.pettersson@ltv.se

3rd Sahlgrenska meeting on reproduc-
tive medicine and gynecology, May 19–
20, Göteborg
For further information, program and 
registration, see 
‹www.sahlgrenska3rdmeeting.se/›

Läkemedelsverket arrangerar ett upp-
följningsmöte om de nya behandlings-
rekommendationerna för epilepsi fre-
dagen den 20 maj, kl 12.00–16.00, 
Lundqvist & Lindqvist konferens, Kla-
rabergsviadukten 90, Stockholm
Mötet leds av Torbjörn Tomson
Målgruppen är läkemedelskommittéer 
och läkare som behandlar patienter 
med epilepsi
Deltagandet (inklusive lunch) är av-
giftsfritt
Anmälan görs senast den 18 april per 
e-post: malika.hadrati@mpa.se (ange 
om du vill ha lunch). Antalet platser är 
begränsat

n KALENDARIUM OCH AKTUELLA 
DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se

Stress and mental health, symposium 
tisdagen den 21 juni, kl 09.00–16.30, 
Folkets Hus, Umeå
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹http://umea.fh.se/konferens/
konferens--kongressanmalan/stress-
and-mental-health›

Nationell forskarskola i psykiatri/Syd-
västra Sverige med start våren 2012 
(20 hp), i arrangemang av Göteborgs 
och Lunds universitet
Forskarskolan omfattar sex block vari 
metoder inom olika forskningsområ-
den gås igenom med interaktiva peda-
gogiska tekniker. En seminarieserie där 
olika ämnesområden behandlas ingår 
även
För information, kontakta e-post: 
barbro.askerup@neuro.gu.se eller se 
‹www.neurophys.gu.se/forskarutb/
forskarskola_psykiatri/›
Sista anmälningsdag är 1 september
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