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n nytt om namn

Sylf Västmanlands pedagogiska pris för  
förtjänstfull handledning går i år till 

Jesper Ericsson, över-
läkare på infektions-
medicin i Västerås.

Han får priset med 
följande motivering: 
»För att han på daglig 
basis undervisar med 
stort engagemang, inte 
minst genom att upp-
muntra oss yngre kolle-
gor till att tänka själva 

och kunna motivera vår ståndpunkt. 
För att han alltid tar sig tid att lyssna 
och ge råd. För att han med sina kun-
skaper och sin entusiasm inspirerar. 
Och självklart för att han ger den feed-
back och utvärdering man som läkare 
under utbildning så väl behöver.« n

2011 års pedagogiska 
pristagare i Västmanland

Jesper Ericsson

Per Fransson har antagits som do-
cent i ämnet onkologi vid institutionen 
för strålningsvetenskaper, Umeå uni-
versitet. n

Ny docent i Umeå

Sylf Nordvästra Skånes handledarpris 
2011 går till specialistläkaren Anders 
Isacsson vid ortopedkliniken, Lasaret-
tet i Helsingborg.

I motiveringen till priset sägs bland 
annat att Anders Isacsson är engagerad 
i föreläsningar för AT-läkare och även 
formell handledare för en ST-läkare. 
Han tar sig alltid tid att handleda i den 
ofta stressiga kliniska vardagen och 
kommer ofta också med tips om kurser 
och fördjupande litteratur. n

Årets handledare
i nordvästra Skåne

Anders Isacsson fick ta emot blommor och 
diplom vid en ceremoni den 15 december. 

n kalendarium

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Medicinhistoriska museet i Uppsala, fö-
reläsning söndagen den 5 februari, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Karl-Henrik Gustavson: Klinisk gene-
tiks historia: Från rasbiologen till nutid
Ingen föranmälan krävs

Ett forskningsprojekt om reaktioner 
hos läkare som behandlar gömda och 
papperslösa har startats av Kjell 
Reichenberg, specialistläkare i social-
medicin och docent i folkhälsoveten-
skap, Göteborg. Projektet finansieras 
genom ett stipendium  för forskning 
inom medicinsk etik från Sveriges lä-
karförbunds forskningsfond.

Har du idéer eller vill du själv bli in-
tervjuad? Kontakta Kjell Reichenberg, 
e-post: Kjell@Reichenberg.se
Se hela forskningsprogrammet via 
‹www.reichenberg.se/papperslosa/›. n

Stipendium för forskning 
inom medicinsk etik

Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 7 februari, kl 18.00, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Vandringar med Goethe – från Weimar 
till Marienbad
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg, 
Motzi Eklöf, Linus Börjesson och Hans 
Persson
Föredraget kan även följas via 
‹www.sls.se›

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 8 februari, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Att skapa ett nytt behövligt läkemedel 
från en gammal terapitradition
Medverkande: Stanko Skrtic, Thomas 
Hedner, Hans Lennernäs och Gudmun-
dur Johannsson

Svenska psykiatrikongressen 2012,
14–16 mars, Filmstaden Bergakungen, 
Göteborg
För preliminärt program och anmälan, 
se ‹www.svenskpsykiatri.se/spk.html›

Postgraduate-kurs i onkoplastikkirurgi
arrangeras 2–4 maj för kirurger specia-
liserade i bröstkirurgi, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, Solna
Målsättningen är att deltagarna efter 
genomgången kurs ska ha god kunskap 
om indikationer för olika metoder vid 
primärrekonstruktion samt sektor- 
resektion i reduktionsplastik vid bröst-
cancer. Vidare mål är praktisk kunskap 
om primärrekonstruktion med implan-

tat samt utförande av reduktionspla-
stik och omhändertagande av kompli-
kationer vid ovan beskrivna kirurgiska 
metoder 
Deltagaravgiften är 4 000 kr för med-
lem i Svensk kirurgisk förening, 4 250 
kr för icke-medlem
Anmälan görs senast den 10 mars till 
kursansvarig administratör Viveca 
Åberg, Bröstcentrum, A1:02, Karolins-
ka universitetssjukhuset, Solna, 171 76 
Stockholm, tel 070-734  41 92, e-post: 
viveca.aberg@ki.se

38th Nordic congress of obstetrics and 
gynecology, June 16–19, 2012, Bergen, 
Norway
For information, see ‹www.nfog.org›

Kurs för utländska läkare inom primär-
vården i svenskt uttal och kommunika-
tionskompetens på arbetsplatsen, ar-
rangerad av Sundbybergs folkhögskola
För ytterligare information, se
‹www.sundbyberg.fhsk.se›
Anmälan görs per e-post: inger.beer@
folkbildning.net

Barnanestesi, barnintensivvård, barn
A-HLR, SK-kurs 19–23 november, i ar-
rangemang av barnanestesi- och inten-
sivvårdskliniken, Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna, i samarbete med 
Svensk förening för barnanestesi och 
intensivvård
Kursledning: Jonas Berner, tel 08-
517 772 49, e-post: 
jonas.berner@karolinska.se och Peter 
Larsson, tel 08-517 772 69, e-post:
peter.larsson@karolinska.se
Kurssekreterare: Leif Ekmark, tel 08-
517 737  06
Anmälan görs senast den 1 september 
till Jonas Berner, Verksamheten för 
barnanestesi-operation-intensivvård, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karo-
linska universitetssjukhuset, 171 76 
Stockholm. Anmälningsblankett häm-
tas via ‹www.sfai.se›

AA-möten kommer att hållas för läkare 
i  Göteborg med samling måndagar kl 
19.00. För information om plats, ring tel 
0704-68 88 90. n

AA-möten i Göteborg

LKT1205.indd   253 2012-01-25   15.12


