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n nytt om namn

Lena Ekelius, ST-läkare i allmänme-
dicin och ordförande i Sveriges yngre 
läkares förening, Sylf, 
har utsetts till framti-
dens ledare inom lä-
karkåren av nätverket 
MedUniverse.

Motiveringen till ut-
märkelsen lyder: »Lena 
Ekelius är en enaståen-
de ledare och inspira-
tör, med en god system-
förståelse och en unik 
förmåga att engagera sin omgivning. 
Lena har, trots sin i detta sammanhang 
ringa ålder, en stor mognad och ett mod 
som är sällsynt. Med tydligt precisera-
de framtidsmål, där både läkaren och 
patienten är i fokus, visar Lena vägen 
för yngre kollegor när det gäller att våga 
ta ledarskapet i vården.« n

Lena Ekelius utsedd 
till framtidens ledare

Lena Ekelius

Vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet, har som docenter antagits 
Jin Tao i reumatologi, Åsa Torinsson 
Naluai i experimentell klinisk genetik, 
Gunnar Svensson i toraxkirurgi och 
Ulf-Henrik Mellqvist i medicin, sär-
skilt hematologi. n

Nya docenter i Göteborg

Jonas Halfvarsson, överläkare vid 
Universitetssjukhuset, Örebro, har till-

delats utmärkelsen 
»Rising Star in Europe-
an Gastroenterology« 
av organisationen 
European Gastroente-
rology Association.

Halfvarssons är knu-
ten till Örebro universi-
tet och hans forskning 
rör de kroniska inflam-
mationssjukdomarna 

ulcerös kolit och Crohns sjukdom. 
Forskningen handlar om att se vilka 
faktorer som har betydelse för upp-
komsten av dessa sjukdomar och base-
ras på tvillingar som modell för att stu-
dera inverkan av arv och miljö. n

»Rising Star in European 
Gastroenterology«

Jonas
Halfvarsson

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

Celina Franco Ramos, Mölndal, 55 år, 
död 16 november
Marietta Kardos, Stockholm, 74 år, 
död 7 november
Bo Lindström, Hässelby, 85 år, död 17 
november
Sören Torstensson, Ängelholm, 66 år, 
död 17 oktober

Avlidna

n kalendarium
Medicinhistoriska museet i Uppsala, fö-
reläsning söndagen den 4 december, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Albert Alm: Allvar Gullstrand – vår för-
sta ögonprofessor och Nobelpristagare i 
medicin
Ingen föranmälan krävs

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 6 december, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Nya svenska riktlinjer för hjärt–
lungräddning
Medverkande: Leif Svensson (modera-
tor), Andreas Claesson, Jan Gelberg, Sol-
veig Aune och Johan Engdahl
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Medicinhistoriska aspekter på lust, 
last och list, medicinhistoriskt semi-
narium onsdagen den 7 december, kl 
13.00–16.30, sal F-1, Blocket, Skånes 
universitetssjukhus, Lund
Program
Peter M Nilsson: Inledning och väl-
komsthälsning. Dödssynderna
Thorvald Höjerback: Sexualitetens va-
riationer, medicin och samhälle
Sven-Axel Månsson: Sexualitet – lust 
och olust i historien
Herman Holm: Missbruk och beroende
Michaela Malmberg: Livmodermassö-
ren Thure Brandt och 1800-talets kvin-
nosyn
Hans-Bertil Hansson: Medicinsk smitt-
övervakning och kontroll
Peter M Nilsson: Överätning och fetma
Ytterligare information lämnas av Pe-
ter M Nilsson, e-post: 
Peter.Nilsson@med.lu.se eller tel 040-
33 24 15
Ingen föranmälan krävs

Uppsala medicinhistoriska förening, 
föredrag tisdagen den 6 december, kl 
18.30, Fåhraeussalen, Rudbecklabora-
toriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 
Uppsala 
David Bergqvist: Svensk kärlkirurgi – 
från Acrel till egen specialitet
Föredraget efterföljs av supé

Utbildningsdag i pediatrisk hemato- 
logi, torsdagen den 2 februari 2012, 
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm, i arrange-
mang av Vårdplaneringsgruppen för 
pediatrisk hematologi, VPH
Tema: Tonåringar med kronisk blod-
sjukdom och överföring till vuxenvår-
den
Program
09.30 Samling
10.00 Introduktion
10.05–10.45 Kristina Berg Kelly: Blir 
man vuxen vid 18 års ålder? Om att 
lämna barnsjukvården och fortsätta i 
vuxenvården
10.55–11.25 Pia Petrini: Hemofilibe-
handling under tonåren – en utmaning
11.30 Per Ljungman: Överföring ur en 
vuxenhematologs perspektiv
12.00 Lunch
13.00 Rolf Ljung: Hemoglobinopatier 
– övergångsproblematik, genetisk råd-
givning
13.30 Bodil Schiller: Compliance hos 
tonåring med thalassemi – en fallpre-
sentation
13.45–14.15 Gruppdiskussion
14.45–16.00 Hur går vi vidare? 
Redovisning av gruppdiskussion och 
paneldiskussion med Kristina Berg
Kelly och Pia Petrini samt vuxen- och 
barnhematologer
Deltagandet är kostnadsfritt
Anmälan görs senast den 23 januari 
per e-post: ulf.tedgard@skane.se

Akut smärtbehandling, centrala och 
perifera blockader, kurs 6–10 februari 
2012, Universitetssjukhuset, Örebro
Målgruppen är i första hand ST-läkare i 
anestesiologi med 1–3 års erfarenhet
Kursledare: Titti Thorén och Ragnar 
Bäckström
Kursinnehåll: Nociceptiv smärta, dess 
uppkomst och kontrollmekanismer. 
Akut smärta. Dess farmakologiska be-
handling. Lokalanestetika, dess egen-
skaper, farmakologi och human toxiko-
logi. Epiduralanestesi. Spinal anestesi. 
Kombinerad spinal–epiduralanestesi. 
Spinala opioider. Perifera blockader 
inkl demonstration och simulatoröv-
ning. Regionalanestesi inom obstetri-
ken. Komplikationer vid regional anes-
tesi. Problemet kvarstående smärta ef-
ter kirurgi
Kursen består av föreläsningar, grupp-
arbeten med falldiskussioner, demon-
strationer och simulatorövningar
För information och anmälan, kontakta 
Ing-Marie Dimgren, tel 019-602 10 00, 
fax 019-12 74 79 eller e-post: ing-marie.
dimgren@orebroll.se
Sista anmälningsdag är den 9 januari
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