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n nytt om namn

n kalendarium

Willem van der Linden har förärats 
titeln jubeldoktor vid Umeå universitet.  
Han promoverades 1961 
till medicine doktor vid 
den dåvarande medi-
cinska högskolan i 
Umeå, numera medi-
cinska fakulteten. Sam-
ma år blev han docent i 
kirurgi, och sedan 1964 
har han varit verksam 
vid kirurgiska kliniken, 
Östersunds sjukhus, 
först som biträdande 
överläkare och sedan 1972 som som kli-
nikchef. 1981 tilldelades van der Linden 
professors namn. n

Willem van der Linden 
Umeås första jubeldoktor

Willem 
van der Linden

I samband med Svensk internmedi-
cinsk förenings årliga fortbildnings-
vecka delades Bengt Heister-priset ut 
till Ingrid Mattiasson, professor vid 
Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: 
»För en arbetsinsats som personifierar 
definitionen på bred internmedicin 
kopplat till utmärkt organisatorisk för-
måga och dessutom uppskattad peda-
gogisk kompetens utöver det vanliga.« n

Bengt Heisters pris 2011

Medicinska studierådet vid Uppsala 
universitet har delat ut 2011 års peda-
gogiska priser vid läkarutbildningen. 
Årets mottagare är Håkan Aldskogius 
som får  utmärkelsen»Inspiriet« för be-
tydelsefulla insatser för läkarutbild-
ningen, och Mia Ramklint som belö-
nas med »Munken« för god pedagogik.

Bästa kurs är enligt läkarstudenter-
nas utvärderingar Allmänmedicin och 
Akutmedicin II på delad första plats, 
och bästa valbara kurs är Radiologi. 
Anestesiavdelningen får priset till bäs-
ta kursgivande enhet.

Medicinska studierådet vill genom 
dessa priser belysa vikten av god peda-
gogik och belöna den ansträngning och 
det arbete som krävs av alla medver-
kande för att bedriva utbildning med 
hög kvalitet. n

Pedagogiska pristagare 
vid Uppsala universitet

Vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet, har som docenter antagits 
Ruijin Shao i fysiologi, Malin Bäck-
ström i medicinsk och fysiologisk kemi 
samt Helena Lindgren i omvårdnad. n

Nya docenter i Göteborg

Frans Beijer, Stockholm, 94 år, död 17 
november
Bengt Hedlund, Falun, 81 år, död 20 
november
Helge Hellsten, Ugglarp, 90 år, död 13 
november
Ingemar Jansson, Järfälla, 84 år, död 
19 november
Peter Pehrzander, Södertälje, 85 år, 
död 17 november

Avlidna

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Skriv och berätta om 
personer på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier eller 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst och julbord den 13 decem-
ber, kl 18.00, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Kan man bygga bort ohälsa?
Medverkande: Daniel Koch och Eun-
young Choi, KTH
Föreläsningen hålls på engelska
Anmälan till julbordet (500 kr) görs per 
e-post: bokning@lakaresrest.se eller 
tel 070-717 51 03

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 371:a ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 15 december, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
John Johnsen: Alla tiders stenbehand-
ling
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: john.johnsen@ltblekinge.se

Grundkurs i palliativ medicin för läkare, 
23–27 januari 2012, Umeå, i arrange-
mang av Cancerakademien
Kursen riktar sig till personer som mö-
ter obotligt sjuka i sin kliniska vardag, 
oavsett specialitet
Kursledare: Bertil Axelsson
Föreläsare: Anne Andersson, Susanne 
Arvidsson, Christopher Cressy, Gunnar
Eckerdal, Claes Lundgren, Peter Naredi, 
Birgit Rasmussen, Pär Salander och 
Henrik Ångström
För mer information och detaljerat pro-
gram, se ‹www.cancerakademin.se›
Anmälan görs senast den 11 januari per 
e-post: info@cancerakademien.se

Akademiska Trombos Seminarium, 
2–3 februari 2012, Steningevik konfe-
rens, Märsta
Program
TORSDAG 2 februari
12.00 Lunch
13.00 David Bergqvist: Trombosprofy-
lax – en historisk exposé
13.30 Bengt Eriksson: Hur tänker orto-
peden kring trombosprofylax i dag?
13.45 Anders Själander: Hur tänker in-
ternisten kring behandling av VTE 
i dag?
14.15 Henry Eriksson: Introduktion till 
workshop och patientfall
14.30 Workshop inklusive paus
15.30 Falldiskussion
17.00–17.30 Stipendiaten presenterar 
sitt arbete
Peter Båvenholm: Utdelning av stipen-
dium

FREDAG 3 februari
08.30 Mårten Rosenqvist: Från hjärtat 
av en kardiolog
08.50 Eva Svahn: Hur tänker kardiolo-
gen kring behandling av akuta koronar-
syndrom?
09.10 Jonas Oldgren: Strokeprevention 
vid förmaksflimmer – nya möjligheter
09.30 Peter Svensson: Introduktion till 
workshop och patientfall
09.40 Workshop inklusive paus 
10.40 Falldiskussion
12.00–12.10 David Bergqvist: Slutord
För mer information, se ‹www.ipuls.se› 
(IPULS-nr 20110281) 
Anmälan görs senast den 19 december 
via ‹www.trombosseminarium.se›

Basal interaktiv endoskopi och laparo-
skopi i simulatormiljö, 13–17 februari 
2012, Karolinska universitetssjukhu-
set, Huddinge
Kursen vänder sig till ST-läkare i början 
av ST-utbildningen inom kirurgi och 
allmän internmedicin med speciellt in-
tresse mot gastroenterologi
Kursen avser att ur ett praktiskt per-
spektiv med interaktiv endoskopisk si-
mulatorträning  samt föreläsningar be-
lysa gastroskopi- och koloskopiteknik 
samt handläggning av vanligt förekom-
mande sjukdomstillstånd som hand-
läggs med interaktiv endoskopi
För mer information och anmälan, se 
‹http://www.camst.se› 
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