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n nytt om namn

Studenterna på kursen i klinisk medi-
cin med inriktning medicin vår- och 
höstterminen 2010 på Södersjukhuset i 
Stockholm har valt Carin Cabrera, 
Erik Florwald och Lars Henrikson
till bästa kliniska handledare.

De får priset för sitt stora engage-
mang i den kliniska handledningen av 
läkarstudenter. Kursen i klinisk medi-
cin, inriktning medicin, är den längsta 
kursen under hela läkarutbildningen 
vid Karolinska institutet och omfattar 
större delen av två terminer. n

Prisbelönt handledning 
på Södersjukhuset

Carin Cabrera, Erik Florwald och Lars 
Henrikson fick ta emot studenternas pris 
vid en ceremoni den 24 maj.

Svenska föreningen för medicinsk 
forskning utsåg vid årsmötet, som hölls 
i Skövde den 28 maj, följande styrelse: 
Bo Welin (ordförande), Hans Lennros
(vetenskaplig sekreterare), Berit To-
masson och Per-Olof Elfstrand (le-
damöter). Revisor: Bengt Johansson. n

Styrelsebesättning

AT-läkarna i Varberg har utsett Maja 
Ewert, anestesiläkare vid Hallands 

sjukhus, Varberg, till 
årets AT-handledare.

Motiveringen lyder: 
»Med ett brinnande en-
gagemang och en inspi-
rerande entusiasm ut-
nyttjar hon varje kli-
nisk situation till hand-
ledning. Hennes 
handledarskap präglas 
av tydlighet, struktur 

och kunskap. En sann förebild!«
Utnämningen ägde rum den 6 maj i 

samband med AT-festen på Träslövs-
gården i Varberg. n

Årets AT-handledare 
utsedd i Varberg

Maja Ewert

Carl Olof Erlandsson, Höllviken, 
79 år, död 23 april
Lorita Lindahl, Helsingborg, 64 år, 
död 5 juni
Jan Erik Persson Reimertz, Växjö,
59 år, död 6 april
Mouwafek Dawud Shamon, Spånga, 
60 år, död 20 maj
Carsten Sand, Lidköping, 60 år, död 
22 april
Börje Svanberg, Luleå, 82 år, död 20 
maj
Annika Takman, Bromma, 68 år, död 
4 april

Avlidna

Frivillig specialistexamen i ämnet 
ögonsjukdomar äger rum 17–18 oktober 
i Lund. Examinationen består av skriv-
ning den 17 oktober samt en muntlig ex-
amination den 18 oktober. Deltagare i 
examinationen bör vara färdig specia-
list eller i slutet av sin specialistutbild-
ning.

För information, kontakta Kristina 
Tornqvist, tel 046-17 16 52, fax 046- 
211 50 75 eller e-post:
kristina.tornqvist@skane.se
Anmälan önskas senast den 31 augusti. n

Specialistexamination 
i ögonsjukdomar

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Svenska skolläkarföreningen utlyser 
1–4 forskningsbidrag på sammanlagt 
30 000 kr till projekt som rör skol-
elevers hälsa. Vi vill i första hand stödja 
direkt skolhälsorelaterat utvecklings-
arbete men välkomnar även ansök-
ningar till både etablerade och nystar-
tade forskningsprojekt inom ämnesom-
rådet. Resebidrag med direkt anknyt-
ning till ett forskningsprojekt kan 
också komma i fråga.  Huvudsökanden 
skall vara medlem i Skolläkarföre- 
ningen.

Ansökan ska innehålla en kortfattad 
projektplan med tonvikt på genomfö-
rande och syfte, uppgifter om övrig 
finansiering samt sökandens meritför-
teckning. Sökande som inte är dispute-
rad bör ha en handledare eller anknyt-
ning till en forskningsinstitution.

 Ansökan skickas per e-post:
josef.milerad@lidingo.se senast den 30 
augusti. Detaljerade anvisningar för 
ansökan finns att hämta via ‹http://
www.slf.se/skollakare›. n

Anslag till forskning kring 
elevhälsa/skolhälsovård

n kalendarium
Diagnos och behandling av kronisk 
traumatisering, kurs med Ellert Nijen-
huis hösten 2011–vintern 2012, Stock-
holm, i arrangemang av Kris- och trau-
macentrum
För ytterligare information, se 
‹www.krisochtraumacentrum.se›
Kursen är granskad och godkänd av 
IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20110051)

Barndomstrauma – effekter på gener 
och framtida hälsa, seminarium 16–17 
september, Stockholm, i arrangemang 
av Kris- och traumacentrum
Medverkande: Moshe Szyf, Vincent 
Felitti, Giovanni Liotti och Kathy Steele
För ytterligare information, se
‹www.krisochtraumacentrum.se› 
eller kontakta Catharina Lian, tel 08-
655 79 31

Ultraljud i akuta situationer, kurs 6–7 
oktober i arrangemang av akutsektio-
nen vid medicinkliniken, Capio S:t Gö-
rans sjukhus, Stockholm, i samarbete 
med Secma/Sonosite
Kursen riktar sig till ST-läkare och spe-
cialister i somatiska akutvårdsspeciali-
teter som akutmedicin, internmedicin, 
kardiologi, kirurgi, anestesi och ger en 
heltäckande introduktion i akut ultra-
ljud
Föreläsare från USA och England samt 
Capio S:t Göran
Program: FAST, akut ekokardiografi, 
aorta, lungor, kärlaccess och DVT be-
handlas och modeller med patologi 
används med mycket tid avsatt för 
praktik
För information och anmälan, kontak-
ta Christofer Muhr, Capio S:t Görans 
sjukhus, tel 08-587 010 00, 070- 
836 66 75 eller e-post:
christofer.muhr@capio.se

Next generation sequencing in a clini-
cal setting, öppet symposium den 27 
oktober, kl 09.30–17.00, för personal 
och forskare inom sjukvården, Grön-
wallsalen, Akademiska sjukhuset, Upp-
sala 
Föranmälan görs per e-post:
kerstin.henriksson@igp.uu.se
För ytterligare information, se ‹http://
geneserver.genpat.uu.se/symposium/›
Deltagandet är kostnadsfritt
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