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n nytt om namn

Årets pedagogiska pris vid Umeå uni-
versitets läkarprogram tilldelas Bo 
Carlberg, universitetslektor i medicin, 

för hans insatser i regi-
onaliseringen av utbild-
ningen. 

I motiveringen till 
priset framförs att »Bo 
Carlbergs pedagogiska 
insats är mycket väl do-
kumenterad och han 
har bland kolleger och 
studenter en omvittnad 
skicklighet inom sitt 

eget kunskapsområde. Carlberg har 
därutöver inom ramen för regionalise-
ringsarbetet hanterat och genomfört en 
inom svensk läkarutbildning tidigare 
sällan skådad omorganisation på ett 
oklanderligt sätt. Här avses särskilt 
Carlbergs enastående arbete med att 
sjösätta den första fasen av den enskilt 
mest omfattande förändringen av 
Umeå universitets läkarutbildning se-
dan dess start. Han har fört Läkarpro-
grammet ut i norra regionen med inno-
vativa idéer och föredömligt inklude-
rande samarbete med sina kolleger på 
samtliga undervisningsorter. Carlberg 
räds inte pedagogisk utveckling av tra-
ditionsbundna undervisningsområden 
och har kontinuerligt visat stort enga-
gemang och intresse för att utbilda 
kompetenta framtida läkare och kolle-
ger i ett förändrings- och förankrings-
arbete som gagnar studenterna främst 
av alla.« Prissumman är på 60 000 kr.

I samband med utdelandet av det pe-
dagogiska priset fick även Madeleine 
Åberg Svensk, studieadministratör 
vid samma institution som Bo Carlberg, 
ett erkännande för sitt arbete med regi-
onaliseringen av Läkarprogrammet. n

Pedagogisk pristagare 
vid Umeå universitet

Bo Carlberg

Peter Watsfeldt, överläkare vid anes-
tesikliniken, Alingsås lasarett, har ut-
setts till 2010 års Hedersknöl. Det är 
AT-läkarna vid lasarettet som röstat 
fram en vinnare som varit en god före-
bild.

Han får priset med följande motive-
ring: »För att du med ett stort engage-
mang och stöd välkomnar oss in i vårt 
nya yrke. Ditt tålamod och ständiga 
tillgänglighet skapar trygghet och är 
ett föredöme i kontakten med yngre 
kollegor.« n

Årets »Hedersknöl« 
utsedd i Alingsås

Anders Blanck har utsetts till vd 
för branschorganisationen LIF. Han är 
ekonom med långt förflutet i Reger-
ingskansliet, bl a som departementsråd 
och chef för avdelningen för hälso- 
och sjukvård på Socialdepartementet. 
Blanck har de senaste åren varit vice vd 
i LIF. n

Anders Blanck ny vd för LIF

Michael Fored har antagits som do-
cent i ämnet epidemiologi vid Karolin-
ska institutet. n

Ny docent vid KI

Louise Dageborn-Öhr, Bjärred, 53 år, 
död 18 juni
Olof Häggblom, Järvsö, 62 år, död 14 
juni
Inga Jäderholm-Ek, Järfälla, 74 år, 
död 26 juni

Avlidna

n kalendarium
Kurs i klinisk försäkringsmedicin för 
alla läkare i Stockholms läns landsting, 
22 augusti–12 september, 17–30 okto-
ber eller 7–20 november
Kursen är helt webbaserad och genom-
förs som självstudie på valfri tid och 
plats. Kursen tar 3 timmar att genom-
föra. Möjlighet till uppföljande semina-
rium finns där problemställningar till 
den egna verksamheten kan tas upp 
Kursen tar upp frågor som läkare tyck-
er är särskilt problematiska och som 
man önskar fördjupa sig i. Bedömning 
av behov av sjukskrivning och utfär-
dande av medicinska underlag är exem-
pel på områden som kursen tar upp
Deltagandet är kostnadsfritt
Anmälan görs via 
‹http://www.janusinfo.se/fortbildning› 
senast två veckor före vald utbildning
För ytterligare information, kontakta 
Britt Arrelöv, 
e-post: britt.arrelov@sll.se

6:e nationella konferensen om patient-
säkerhet, 12–13 september, Stock-
holmsmässan, Älvsjö, i arrangemang av 
Sveriges Kommuner och landsting, 
Patientförsäkringen LÖF och Social-
styrelsen
Huvudtemat för konferensen är en noll-
vision för vårdskador
För information och program, se 
‹http://svekom.info/kalender/2011_1/
patientsakerhetskonferens_2011_1› 
eller kontakta Petra  Hasselqvist, tel 
08-452 77 72

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 19 september

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
Kursspråket är engelska
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›

Basal interaktiv endoskopi i simulator-
miljö, kurs 7–9 december, Simulator-
centrum, Karolinska universitetssjuk-
huset, Huddinge
Kursansvarig: Lars Enochsson (lars.
enochsson@karolinska.se)
För ytterligare information, kontakta 
Radmila Mrnjevica, tel 08-585 823 72, 
e-post:
radmila.mrnjevica@karolinska.se

Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

Hela kalendariet
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