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Åke Björn har utsetts till medicine he-
dersdoktor vid Linköpings universitet. 
Han får utmärkelsen för sina humani-

tära insatser, som 
sträcker sig från krigets 
Bosnien på 1990-talet 
till Somalias flykting-
problematik i dag. 

Åke Björn är verk-
samhetschef vid Kata-
strofmedicinskt cent-
rum, Universitetssjuk-
huset i Linköping. Han 
har i många år varit 

medicinsk koordinator för Swedish 
medical programme, SMP, som starta-
des 1995 på hans initiativ. Genom pro-
grammet har patienter evakuerats till 
Sverige från bl a Balkan, när krig slagit 
sönder den lokala vårdapparaten. Man 
har också medverkat till att återupp-
bygga och utveckla specialistkliniker 
genom att erbjuda utbildning, kun-
skapsutbyte och donationer av medi-
cinsk utrustning. 2008 fick Björn ut-
märkelsen »International Doctor of the 
Year« för sina insatser som samordnare 
för SMP. n

Åke Björn utsedd till 
medicine hedersdoktor

Åke Björn

Anders Kvanta, överläkare vid S:t 
Eriks ögonsjukhus, har anställts som 
adjungerad professor i oftalmologi vid 
Karolinska institutet med placering vid 
institutionen för klinisk vetenskap.
Måns Edlund, verksamhets-
chef vid kvinnokliniken, Dan-
deryds sjukhus/Löwenströms-
ka, tillträder den 9 maj en tjänst 
som medicinsk rådgivare på 
Bayer Healthcare med ansvar 
för medicinsk support till 
affärsområdet kvinnohälsa i hela Skan-
dinavien.
Esra Almahamoodwy och David Fa-
gerberg har förordnats som ST-läkare 
vid kvinnokliniken, Länssjukhuset, 
Sundsvall–Härnösand.
Följande personer har anställts inom 
NU-sjukvården: Lars Helldin som tf 
sjukhusdirektör, Per Lundgren som 
områdeschef för den nya områdesindel-
ningen barn- och kvinnosjukvård samt 
Henrik Olsson som verksamhetschef 
för kardiologkliniken, tillhörande om-
råde medicin.
Martin Hasselgren tillträder den 1 
maj en befattning som ST-läkare vid 
öronkliniken, Blekingesjukhuset. n

På nya jobb

Måns 
Edlund I samband med ÖNH-dagarna i Umeå 

planeras för bildandet av en underlä-
karsektion till Svensk förening för oto-
rhino-laryngologi, huvud- och hals- 
kirurgi, SFOHH. Alla underläkare vid 
Sveriges ÖNH-kliniker är varmt väl-
komna att delta den 26 maj, kl 16.30, i 
Universitetsklubben, Universumhuset, 
Umeå universitet.

För närmare information, kontakta 
Eva Lindell Jonsson, e-post: eva.lindell.
jonsson@vll.se eller se Facebook-sidan 
för den blivande föreningen. n

Bildande av underläkar- 
sektion till SFOHH
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Den 4 mars delades handledarpriser ut 
på Sunderby sjukhus i Luleå. Priserna 
tilldelades två läkare som utmärkt sig 
som goda handledare, Erik Nilsson 
och Kjell Turesson.

Erik  Nilsson, överlä-
kare vid kirurgklini-
ken, får pris av AT- 
läkarna i Luleå/Boden. 
I motiveringen fram-
förs att han inte bara är 
kunnig och pedagogisk, 
han är även trevlig, 
lugn och tydlig i sitt be-
mötande gentemot 
både patienter och 

medarbetare och är ett gott föredöme 
för sjukhusets underläkare.

Kjell Turesson, överlä-
kare vid kvinnokliniken, 
får utmärkelsen Sylf 
Mäster som delas ut av 
Sylf Norrbotten. I moti-
veringen sägs att han har 
haft stor betydelse för 
utbildningen av flera ge-
nerationer av gynekolo-
ger och obstetriker i 
Norrbotten, och att han besitter en säll-
synt bred kompetens som han delar 
med sig av till yngre kolleger. n

Prisade handledare 
vid Sunderby sjukhus

Erik Nilsson

Kjell Turesson

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 367:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 28 april, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Peter Wiklund: Robotkirurgi
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: john.johnsen@ltblekinge.se

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 27 april, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3
Gerry Bourke, Irland: Placenta accreta 
– a growing public health problem? 
Diagnosis and management of patients 
with placenta accreta – an update
Samkväm

Sveriges läkares intresseförening för 
primär immunbrist, SLIPI, 7:e immun-
bristmötet, 7–9 september, Djurönäset
Program
ONSDAG 7 september
12.00 Registrering och lunch
13.00–15.00 Kathleen Sullivan: 
Immunbrist och autoimmunitet: Teori 
och klinik

15.30–17.00 Ted Smith: Sen diagnostik 
av PID. Teori och praktik

TORSDAG 8 september
08.30 –10.00 Ulf Tedgård: Neutropeni
10.45 Lennart Hammarström: Uppdate-
ring kring IgA-brist och CVID
11.30 David Denning: Fungal infection
12.15 Lunch
13.30 Janne Björkander: HAE
14.15–15.00 Anders Åhlin: Transplante-
ra eller inte vid CGD?
15.45–17.00 Anders Fasth: Transplanta-
tion vid PID
17.15–17.45 SLIPI:s årsmöte

FREDAG 9 september
08.30–10.00 Uppdatering av PID
N Brodszki: Riktlinjer
C Granert: Gammaglobulinbehandling 
och antibiotika vid olika PID
Janne Björkander: Nordisk samsyn
10.30 Fallpresentationer
Moderator: P Forsberg
12.00–12.15 Avslutning och summering
Anmälan görs per e-post: 
Karlis.Pauksens@akademiska.se
För ytterligare information, kontakta 
Karlis Pauksens, tel 018-611 56 44, eller   
Birgitta Sembrant, tel 018-611 56 72
Deltagaravgiften är 3 500 kr (exkl 
moms) vid anmälan före den 1 juni, där-
efter 4 000 kr

6:e nationella konferensen om patient-
säkerhet, 12–13 september, Stock-
holmsmässan, Älvsjö, i arrangemang av 
Sveriges Kommuner och landsting, Pa-
tientförsäkringen LÖF, Socialstyrelsen
Huvudtema: Nollvision för vårdskador
För information och program, se 
‹http://svekom.info/kalender/2011_1/
patientsakerhetskonferens_2011_1›
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