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n nytt om namn

Sylf Örebro delar årligen ut utmärkel-
sen Ledstjärnan till en läkare inom 
Örebro läns landsting som under 
 året på ett föredömligt sätt utmärkt 
 sig i den kliniska handledningen av 
yngre kolleger. 

Till 2010 års Led-
stjärna har utsetts 
Ahmo Gerin, överläka-
re vid psykiatriska kli-
niken i Örebro. 
Motiveringen lyder: 
»Ahmo Gerin tilldelas 
handledarpriset Led-
stjärnan 2010. Med stor 
empati skapar han en 
allians med sina patien-

ter men är samtidigt duktig på att sätta 
gränser. Han finns alltid tillgänglig för 
handledning och med stor pedagogisk 
förmåga är han ett föredöme för under-
läkarna inom psykiatrin.«

I syfte att uppmuntra ett konstruk-
tivt och meningsfullt mottagande av 
läkare under randutbildning har Sylf 
Örebro även instiftat vandringspriset 
»Randningspokalen«. 2010 års pokal 
går till Mikrobiologen vid Universitets-
sjukhuset i Örebro för ett ambitiöst 
mottagande av randande läkare. n

Ahmo Gerin 2010 års 
»Ledstjärna« i Örebro

Ahmo Gerin

Sveriges yngre läkares förening (Sylf) 
har utsett Ola Björgell till hedersmed-
lem. Han är regionöverläkare för AT/ST 
i Skåne och ordförande för 
kongressen Framtidens 
specialistläkare.

Styrelsen har valt att ut-
nämna Ola Björgell för att 
han »genom kongressen 
Framtidens specialist- 
läkare satt Sveriges under-
läkare i fokus och skapat en unik mö-
tesarena för utbyte av kunskap«. n

Sylfs hedersmedlem 2011

Ola Björgell

Annekatrin Lukanova har antagits 
som docent i ämnet cancerepidemiologi 
vid Umeå universitet. n

Ny docent i Umeå

Olle Hagnell, Lund, 86 år, död 1 april
Hans Lindholm, Stockholm, 78 år, död 
17 april
Eva Mitchell, Frillesås, 62 år, död 24 
april

Avlidna

Gysbert van Setten, docent och över-
läkare vid S:t Eriks ögonsjukhus i 
Stockholm, har anställts som adjunge-
rad lektor i oftalmologi vid Karolinska 
institutet.
Bertil Christensson har befordrats 
till professor i infektionsmedicin vid 
institutionen för kliniska vetenskaper, 
Lunds universitet. Tjänsten är förenad 
med en överläkarbefattning vid Skånes 
universitetssjukhus, Lund.
Lars-Åke Björklund har förordnats 
som överläkare vid rättspsykiatriska 
regionkliniken i Sundsvall. n

På nya jobb

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 17 maj, kl 18.00, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Är läkaretiken kraftlös?
Medverkande: Gisela Dahlquist (mode-
rator), Ingemar Engström, Thomas Flo-
din, Göran Bodegård och Lars-Erik 
Holm
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Göteborgs Läkaresällskap, onsdags-
möte den 18 maj, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Hållbar utveckling – även av sjukvård. 
En lärandemodell med professionellt 
engagemang och patientinflytande
Medverkande: Svante Lifvergren, 
Andreas Hellström och Nils Conradi
Samkväm

Smärta i kulturellt perspektiv, semina-
rium tisdagen den 24 maj, kl 13.00–
16.00, Transkulturellt Centrum, S:t 
Göransgatan 126 , plan 13, Stockholm
Anmälan görs senast den 17 maj per 
e-post: tc@sll.se eller via 
‹www.slso.sll.se/tc› under »Utbild-
ning«

Tropiska infektionssjukdomar, svensk-
etiopisk kurs för läkare 21 november– 
16 december, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge, samt 14–29 janu-
ari, Etiopien
Syftet med kursen är att förmedla kun-
skap om tropiska infektionssjukdomar 
inkluderande HIV och tuberkulos, för 
att sedan självständigt kunna handläg-
ga dessa patienter
Program
Vecka 1: Malaria och systemiska proto-
zoer
Vecka 2: Parasiter och intestinala in-
fektioner
Vecka 3: HIV och andra virusinfektio-
ner
Vecka 4: Tuberkulos och andra bakte-
rieinfektioner
Det går bra att läsa enskilda veckor  
(vecka 1–3)
Kursledning: Urban Hellgren (e-post:  
urban.hellgren@ karolinska.se) och 
Lars Lindquist
Sista anmälningsdag är den 18 septem-
ber 
Kursen är godkänd av IPULS (nr 
20110139) 
För information, se ‹www.ipuls.se› eller 
‹www.tropcourse.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/konfe-
rens/konferens--kongressanmalan/
stress-and-mental-health›

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Dykerimedicinkurs på Maldiverna,
15–29 oktober (veckorna 42–43)
Kursledare: Hans Örnhagen
För ytterligare information, kontakta 
e-post: Cecilia.olegard@aniv.gu.se eller 
se ‹www.divemed.net›

Utbildning för studierektorer, 31 au-
gusti–2 september samt 29 september, 
Fem små hus, Gamla stan, Stockholm
Utbildningen fokuserar dels på utveck-
ling i din egen roll, dels på utveckling av 
strukturen för läkares ST
Deltagaravgiften är 9 900 kr (exkl 
moms)

Kursledare: Ingegerd Hoff Lindahl och 
Hanna Frydén
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr: 20110054)

Geriatrisk radiologi, kurs för geriatri-
ker, allmänläkare och radiologer, 
24 september–1 oktober, Ile Rousse, 
Korsika
Många äldre patienter har få och/eller 
avvikande symtom på vanliga och 
ovanliga sjukdomar. Röntgenundersök-
ningar är ofta svåra att genomföra och 
tolka
För ytterligare information, kontakta 
e-post: olle.ekberg@med.lu.se eller 
se ‹http://www.sfbfm.se/kurser/›
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