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n nytt om namn

Louise Walther Sturesson, anestesi-
kliniken, Skånes universitetssjukhus, 
Lund, får det pedagogiska priset »Skal-

pellen«, som delas ut av 
studenterna på läkarut-
bildningens termin 8.

Hon tilldelas priset, 
som avser vårterminen 
2011, för »sitt varma 
mottagande och dagliga 
engagemang för att vi 
studenter ska få en me-
ningsfull och lärorik 
placering. Med inspire-

rande undervisning och ett genom-
tänkt upplägg ser hon till att studenter-
na vill och kan uppnå kunskapsmålen«.

Priset till bästa klinik, även den 
framröstad av studenterna på termin 8, 
gick för nionde gången till anestesikli-
niken i Lund med motiveringen: »Den 
här placeringen är den mest uppskatta-
de bland studenterna. Det som tydligast 
lyfts fram bland nomineringarna är den 
genomtänkta tidsdisponeringen, den 
trevliga stämningen och det faktum att 
varje student har en enskild och förbe-
redd handledare som tar hand om en på 
ett mycket bra sätt«. n

Pedagogisk pristagare i Lund

Louise Walther 
Sturesson

Leif Svensson är sedan den 1 juni 
adjungerad som professor i kardiologi 
vid Karolinska institutet, institutionen 
för klinisk forskning och utbildning, 
Södersjukhuset. n

Adjungerad professor

Anders Höög har antagits som docent i 
ämnet klinisk patologi vid Karolinska 
institutet. n

Ny docent vid KI

Den sökte författaren i Sommarkryss 
26–28 var Artur Lundkvist och titeln 
på dikten »Den gamla«. Den fullständi-
ga meningen i det nedre rutsystemet 
ska vara: »Hon är odiskat porslin efter 
en uppäten måltid, gammal kvinna 
med ansiktet skuggat av kråkvingar. 
Hon skrev sitt namn i potatisångan på 
rutan.«

De tre först öppnade rätta svaren har 
skickats in av Peter Smith, Gävle, Ger-
trud Agnemo, Domsjö, och Sverker 
Hellsten, Limhamn. Vinnarna belönas 
med var sin bokcheck. n

Rätt lösning till 
Sommarkryss 26–28

Carl Gustaf Bergstrand, Stockholm, 
96 år, död 5 juli
Torsten Bjarke, Helsingborg, 95 år, 
död 11 juli
Per Bjurulf, Linköping, 79 år, död 14 
juli
Bo Brodelius, Trollhättan, 86 år, död 
17 juli
Anders Dannaeus, Uppsala, 71 år, död 
6 juli
Anders-Erik Eklund, Stockholm, 87 
år, död 13 juli
Eva Lagerman, Tierp, 66 år, död 21 
juni
Olle Marions, Stockholm, 85 år, död 
3 augusti
Lisbeth Messeter, Malmö, 79 år, död 
22 juli
Olof Pallin, Eskilstuna, 77 år, död 12 
juli
Lennart Philipson, Stockholm, 81 år, 
död 6 juli
Sven-Olov Rubin, S:t Olof, 87 år, död 
20 juli
Börje Rudewald, Stockholm, 87 år, död 
18 juni
Hans Söderlund, Axmar, 82 år, död 
2 juli
Hermann F Wilbrand, Uppsala, 86 år, 
död 3 juli
Sven Yllner, Nyköping, 83 år, död 16 
juli

Avlidna

n kalendarium
Stockholm psychiatry lectures:
• 24 augusti, kl 15.00–16.30, Nobel Fo-
rum, Karolinska institutet, Stockholm
Marc Potenza, Yale University: What 
are the boundaries of addiction? 
• 26 september, kl 15.00–16.30, Andre-
as Versalius-salen, Berzelius väg 3, Ka-
rolinska institutet, Stockholm
Simon Baron-Cohen, Cambridge Uni-
versity: Is autism an extreme of the 
male brain? 
• 15 november, kl 15.00–16.30, Nobel 
Forum, Karolinska institutet, Stock-
holm
Cynthia M Bulik, UNC at Chapel Hill: 
Hip hop or Viennese waltz? The com-
plex dance of genes and environment in 
eating disorders
Fri entré, ingen anmälan krävs
Arrangör är Centrum för psykiatri-
forskning Stockholm

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender 
n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer 

Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 4 september, 
kl 13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8, 
Uppsala
Gunnar Boman: Tuberkulos och arki-
tektur

Seminarium om att identifiera och be-
handla tortyröverlevare, måndagen den 
29 augusti (OBS datum), kl 14.30–16.15, 
Stora hörsalen, Capio S:t Görans sjuk-
hus, Stockholm
Hur ska tortyröverlevare och krigstrau-
matiserade få vård inom  Stockholms 
läns landsting?
Bengt Westerberg: Inledning
Hans Peter Söndergaard: Posttrauma-
tisk stress
Rolf Nordemar: Smärta hos tortyröver-
levare, behandling och rehabilitering
Monica Brendler: Behandling på Röda 
Korsets Center för torterade flyktingar
Liv Larsson: Smärtskola för tortyröver-
levare
Moderator: Gunilla Brodda Jansen
Anmälan görs per e-post: 
Linda.Gustafsson@capio.se eller tel 
08-587 031 54
För information, kontakta e-post: 
Gunilla.BroddaJansen@capio.se

Påbyggnadskurs i dykerimedicin freda-
gen den 23 september, Göteborg, ar-
rangerad av Sahlgrenska akademin, in-
stitutionen för medicin, avdelningen 
för samhällsmedicin och folkhälsa/ar-
bets- och miljömedicin
EDTC-kurs syftande till behörighet 
MED (medical examiner of divers) för 
leg läkare som har dykmedicinsk ut-
bildning på minst motsvarande 1 vecka 
eller en mer än 5 år gammal EDTC level 
1 MED utbildning
Kursen ger behörighet att utföra tjänst-
barhetsbedömningar enligt »Medicins-
ka kontroller i arbetslivet, 2005:6« för 
arbete som kräver hög fysisk ansträng-
ning, dvs dykeriarbete, rök- och kem-
dyk samt mast- och stolparbete
För mer information, kontakta Mats 
Hagberg, tel 031-786 63 05, eller se 
‹www.maritimehealth.se/dykmed.html›

2011 års flygläkarkurser genomförs i 
Stockholm av Aleris Flyg- och dyk-
medicinskt centrum i samverkan med 
Transportstyrelsen
Kurserna omfattar grundläggande och 
avancerad flygmedicin och genomförs i 
enlighet med europeiska bestämmelser
Grundläggande kurs omfattar egenstu-
dier i egen takt (<40h) samt teoriskede 
22–30 oktober
Avancerad kurs 12–20 november
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.flygdykmed.se›
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