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n nytt om namn

AT-läkarna i Linköping och Motala har 
utsett Jenö Lückl och Åsa Karlsson
till 2010/2011 års bästa kliniska handle-
dare.

Jenö Lückl, verksam vid psykiatriska 
kliniken, Universitetssjukhuset i Lin-
köping, får priset »för sitt inlyssnande 
och uppskattande förhållningssätt 
gent emot AT-läkaren. Han tar sig alltid 
tid att utbilda, stämmer av vad man 
 vill ha för stöd  men kan ändå komma 
med förslag på hur man ska göra. Är all-
tid tillgänglig för frågor och har lätt att 
ge beröm.«

Åsa Karlsson, medicinska specialist-
kliniken vid Lasarettet i Motala, tillde-
las handledarpriset »för sitt engageran-
de och pedagogiska bemötande. Hon tar 
sig tid att ge sakliga svar på frågor och 
kan alltid pedagogiskt motivera varför. 
Hon ger personlig feedback på AT- 
läkares insatser och utveckling, även 
åt dem som hon inte är utsedd handle-
dare för.« n

Prisbelönta handledare i 
Linköping och Motala

Jenö Lückl och Åsa Karlsson får AT-läkar-
nas pris för bästa kliniska handledning.
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Vid Hälsouniversitetet i Linköping har 
som docenter antagits Katarina Kåge-
dal och Martin Hallbeck i experimen-
tell patologi, Ulrika Swartling i medi-
cinsk etik och Kersti Samuelsson i 
neurologisk rehabilitering. n

Nya docenter i Linköping

Eva Hedfors, Stocksund, 73 år, död 26 
juni
Olof Lagerlöf, Stockholm, 95 år, död 9 
augusti
Fritz Larner, Uppsala, 85 år, död 17 juli
Marie-Anne Stenheden, Härnösand, 
68 år, död 7 augusti

Avlidna

n kalendarium
Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 6 september, kl 18.00, Svenska Lä-
karesällskapet, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm
Jonas F Ludvigsson: Tintins hälsa
Efter föredraget serveras buffé i Säll-
skapets restaurang till självkostnads-
pris
Anmälan till buffén görs per tel 08- 
411 60 50, 070-717 51 03 eller e-post: 
lakares.rest@telia.com

Uppsala medicinhistoriska förening, 
föredrag tisdagen den 13 september, kl 
18.30, Fåhraeussalen, Rudbecklabora-
toriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 
Uppsala 
Lena Milton: Barnmorskeyrkets histo-
ria i Sverige – 300 år
Efter föredraget serveras supé (80 kr)
Förhandsanmälan till supén görs per 
e-post: anders.uppfeldt@telia.com
Sista anmälningsdag är 9 september

Kroniskt trötthetssyndrom och genetis-
ka defekter när det gäller avgiftnings-
förmåga, seminarium 1–2 oktober, 
Scandic Hotel Billingen, Skövde, i ar-
rangemang av IAOMT Sweden
Föredragshållare: Richard van Kony-
nenburg, USA
För information, se  ‹www.iaomt.se› 
eller kontakta tel 0500-43 45 30
Sista anmälningsdag är 21 september

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
Föreläser och undervisar gör bl a Vicki 
Noble, Boston, och Rip Gangahar, Man-
chester
Program: FAST, akut ekokardiografi, 
aorta, lungor, kärlaccess och DVT be-
handlas och modeller med patologi an-
vänds med mycket tid avsatt för praktik
För information och anmälan, kontak-
ta Christofer Muhr, tel 08-587 010 00, 
070-836 66 75 eller e-post: christofer.
muhr@capio.se

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

Multidisciplinary team training course
in colorectal cancer, 7–8 november, Ka-
rolinska universitetssjukhuset, Solna
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.karolinska.se/mdt›

Palliation vid esofagus- och ventrikel-
cancer, temadag den 10 november, kl 
09.30–16.00, Svenska Läkaresällska-
pet, Stockholm, arrangerad av Natio-
nellt kvalitetsregister för esofagus- och 
ventrikelcancer och Svenska palliativ-
registret
Målgruppen är läkare och sjuksköter-
skor som arbetar med palliation i öppen 
och sluten vård oavsett specialitet
Program
Moderator: Lars Lundell
Staffan Lundström: Smärta och smärt-
behandling vid esofagus- och ventrikel-
cancer
Bertil Axelsson: Anemi, nutrition, illa-
mående vid esofagus- och ventrikelcan-
cer
Erik Johnsson: Kirurgisk palliation och 
dess begränsningar
Pehr Lind: Palliativ strålbehandling – 
indikationer och kontraindikationer
Gunnar Eckerdal: Vårdkedjans betydel-
se för den palliativa patienten
Fallbeskrivningar
Moderator: Pehr Lind
Medverkande: Gunnar Eckerdal, Bertil
Axelsson, Pehr Lind, Erik Johnsson och 
Christer Staël von Holstein
Högtidsföreläsning
Ian Chau: What’s new in palliative che-
motherapy for oesophageal and gastric 
cancer
Avgift tas ut för lunch och kaffe, i övrigt 
bekostas mötet av kvalitetsregistren
Bindande registrering och fakture-
ringsadress för lunchen som skickas 
per e-post: Kerstin.Rehn@oc.umu.se 
senast 21 oktober

Behandling av långvarig smärta hos 
barn och ungdomar, kurs torsdagen den 
10 november, Södersjukhuset, Stock-
holm
För information och anmälan, se 
‹www.svenskbarnsmartforening.se›

EDA Sweden 2011, världskongress om 
akuta förvirringstillstånd (delirium), 
17–18 november, Folkets Hus, Umeå, i 
arrangemang av enheten för geriatrik i 
Umeå
För ytterligare information, program 
och anmälan, se
‹www.europeandeliriumassociation.
com/2011›
Kontaktperson är Yngve Gustafson, 
e-post: 
yngve.gustafson@germed.umu.se
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