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n nytt om namn

Jonas Åkeson har  utnämnts till pro-
fessor i anestesiologi och intensivvård 
vid Lunds universitet.

Efter grundutbild-
ning i Lund, allmän-
tjänstgöring i Helsing-
borg och specialistut-
bildning i Malmö är han 
sedan början av 
1990-talet överläkare 
vid Skånes universitets-
sjukhus i Malmö. Sedan 
sekelskiftet har han som 
docent och universitetslektor engagerat 
sig i specialitetens kliniska och akade-
miska utveckling, såväl nationellt som 
på grund- och forskarutbildningsnivå.

 Som professor vill han fånga upp och 
utveckla sina studenters och medarbe-
tares nyfikenhet och spontana intresse 
för klinisk forskning och utbildning i 
den patientnära vardagen, där öppen 
dialog och förtroendefull samverkan 
mellan företrädare för sjukvården och 
fakulteten underlättas av genomtänkt 
och väl förankrat organisatoriskt stöd 
på alla nivåer. n

Ny professor i Lund

Jonas Åkeson

Kristina Lejon, docent i immunologi 
vid Umeå universitet, har tilldelats 
medicinska fakultetens pedagogiska 

pris 2011. Prissumman 
är på 50 000 kr. Hon får 
priset för sitt entusias-
merande engagemang i 
alla delar av undervis-
ningsprocessen inom 
flera av medicinska fa-
kultetens utbildningar. 

I motiveringen till ut-
märkelsen framförs att 
»Kristina Lejon har ett 

brett engagemang med aktiv roll i flera 
av medicinska fakultetens utbildnings-
program. Hon utvecklar nya uppskatta-
de inslag i undervisningen som inte 
bara ger ämneskunskap utan också trä-
nar studenterna i kritiskt tänkande. 
Hennes sätt att undervisa är engage-
rande, prestigelöst, uppdaterat, lyhört, 
tydligt och tålmodigt. Hon är mycket 
uppskattad av kollegor och studenter«.  n

Umeås pedagogiska pris 
till Kristina Lejon

Kristina Lejon

John-Peder Kvitting har antagits som 
docent i experimentell toraxkirurgi vid 
Linköpings universitet. n

Docentur

Luis Fuica, Hägersten, 58 år, död 21 
april
Anders Nordeman, Gävle, 86 år, död 1 
maj
Bertil Nordström, Ystad, 89 år, död 26 
april
Rudolf Schlaug, Genarp, 95 år, död 5 
maj

Avlidna

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 24 maj, kl 18.00, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Kvalitetsregister – en guldgruva eller 
integritetshot?
Medverkande: Ulf Haglund, Ingemar 
Engström, Linda Morfeldt, Patrik Sund-
ström och Mona Boström
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›. Ingen föranmälan krävs

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 25 maj, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Global hälsa, reseprofylax och vacciner
Medverkande: Jan Holmgren, Marian-
ne Jertborn och Ann-Mari Svennerholm
(moderator)
Samkväm

Basal interaktiv endo- och laparosko-
pisk kirurgi i simulatormiljö, kurs med 
start den 12 september (omfattar 5, 3 
eller 2 dagar), Simulatorcentrum, 
CAMST, Karolinska universitetssjuk-
huset, Huddinge
Målgruppen är ST-läkare i kirurgi i 
början av utbildningen
Kursansvariga: Ann Kjellin, e-post:
 ann.kjellin@karolinska.se och Lars 
Enochsson, e-post:
lars.enochsson@karolinska.se
För ytterligare information, kontakta 
Radmila Mrnjevica, tel 08-585 823 72, 
e-post: 
radmila.mrnjevica@karolinska.se
Sista anmälningsdag är den 29 augusti

Handledarutbildning för läkare, 12–13 
september samt 6 oktober, Fem små 
hus, Gamla stan, Stockholm
Kursen riktar sig primärt till läkare 
som handleder ST-läkare
Kursledare: Ingegerd Hoff Lindahl och 
Hanna Frydén
Deltagaravgiften är 8 200 kr (exkl 
moms)
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS
Fullständig utbildningsbeskrivning 
finns att hämta via ‹www.ipuls.se› 
(IPULS-nr 20110107)

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. Kursen belyser även det normala 
åldrandet
För ytterligare information, kontakta 
e-post: olle.ekberg@med.lu.se eller 
se ‹http://www.sfbfm.se/kurser/›

Kurs i ekokardiografi, 26–30 septem-
ber, Umeå
Kursen består av två delar:
1. Basal transtorakal ekokardiografi 
(hands-on), 26–28 september
2. Avancerad ekokardiografi, 29–30 
september
För mer information och program, se  
‹www.umeaechocardiography.se/›

Simulatorbaserad kurs i gastro- och 
koloskopi, 11–12 oktober, Practicum, 
Skånes universitetssjukhus, Lund
Kursen är öppen för kirurger, barnkir-
urger, barnmedicinare, medicinare, 
gastroenterologer och röntgenologer 
som är i början av sin endoskopiska ut-
bildning
Kursledning: Martin Lindsten (martin.
lindsten@skane.se) och Claes-Henrik 
Florén (claes-henrik.floren@med.lu.se)
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Agneta Jacobsson, e-post:  
agneta.jacobsson@skane.se eller tel 
046-17 14 94
Sista anmälningsdag är den 19 septem-
ber

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

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer
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