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–n nytt om namn

Martin Lindsten, läkare vid kirur-
giska kliniken, Skånes universitets-
sjukhus i Lund, får det pedagogiska pri-
set »Skalpellen«, som 
delas ut av studenterna 
på läkarutbildningens 
termin 8.

Priset, som avser 
höstterminen 2011,  de-
lades ut i samband med 
kursavslutning den 13 
januari 2012 med föl-
jande motivering: 
»Martin är väldigt enga-
gerad och har gjort det 
bästa av de alldeles för få undervis-
ningstillfällena under kirurgiplace-
ringen. På ett lugnt och tryggt sätt, och 
med respekt, leder han studenten ge-
nom de moment han handleder. Martin 
undervisar också på ett mycket pedago-
giskt sätt utan prestige. Han lyfter stu-
denten, och genom att på ett bra och 
konkret sätt visa på de misstag studen-
ten gör, maximerar han inlärningen vid 
varje undervisningstillfälle«.

Priset till bästa placering gick för 
tionde gången till anestesikliniken vid 
Skånes universitetssjukhus i Lund. n

Pedagogiskt pris 
för god handledning

Martin 
Lindsten
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Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Oonagh Shannon i experi-
mentell infektionsmedicin, Elke The-
ander i reumatologi och Sophia Zack-
risson i diagnostisk radiologi. n

Nya docenter i Lund

Hans Hjelmqvist, överlä-
kare vid anestesi- och in-
tensivvårdskliniken, Karo-
linska universitetssjukhu-
set, Huddinge, och tidigare 
ledamot i Läkarförbundets 
centralstyrelse, har valts 
till vicepresident i UEMS, 
European Union of Medical 

Specialists. UEMS är specialistläkar-
nas professionella organisation för 
framför allt utbildningsfrågor och re-
presenterar 1,5 miljoner medlemmar i 
Europa. n

Hans Hjelmqvist blir
vicepresident i UEMS

Hans 
Hjelmqvist

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Bifoga gärna ett foto.

Sylf kallar till ordinarie fullmäktige-
möte 30–31 mars 2012, Spårvagnshal-
larna, Stockholm
För ytterligare information, se 
‹www.sylf.se›. n

Sylf:s fullmäktigemöte 2012

n kalendarium
Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland, föreläsning torsdagen den 1 
mars, kl 19.00, Läkarsällskapets inter-
nationella hus, Klostergatan 45C, Lin-
köping
Ingrid Olsson: Funktionshindrades lev-
nadsvillkor på 1800-talet

Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndgen den 4 mars, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Tove Gullstrand: Zebragrupper – stöd 
för barn och ungdomar i sorg
Ingen föranmälan krävs

Medical doctors ski world cup, 14–17  
mars, Zauchensee, Österrike
För ytterligare information, se 
‹www.med-skiworldcup.com› eller kon-
takta e-post: dr.schreiber@gmx.de

Reduced motivation and apathy in psy-
chiatric and neuropsychiatric disorders, 
kurs 19–20 april, Oslo
För ytterligare information, program 
och anmälan, se 
‹http://www.legeforeningen.no› under 
»Kurskatalog«

Reproduktiva val – aspekter på fertili-
tetshjälp, symposium fredagen den 20 
april, Rolf Lufts auditorium, Karolins-
ka universitetssjukhuset, Solna, i 
arrangemang av Svensk förening för 
psykosocial obstetrik och gynekologi
Program
Moderator: Ann Lalos
09.00 Registrering
10.00 Inledning 
10.10 Carola Eriksson: Tid för barnafö-
dande – barnafödande i tiden
10.30 Claes Gottlieb: Medicinska möj-
ligheter och lagstiftning
11.10–11.50 Agneta Skoog Svanberg: 
Psykologiska aspekter på infertilitets-
behandling
12.50 Stina Järvholm: Infertilitetsbe-
handling i dag och i morgon – patien-
tens perspektiv
13.30–14.10 Lena Moegelin, Lotta An-
dreasson: Fertilitetsfrågor hos samkö-
nade föräldrar
14.40 Kajsa Ekis Ekman: Våra kroppar, 
våra jag – eller handelsvaror på den in-
ternationella marknaden

15.10 Diskussion
15.50–16.00 Avslutning
Deltagaravgiften är 700 kr för medlem-
mar, 500 kr för heltidsstuderande och 
pensionärer och 1 100 kr för övriga
Anmälan görs senast den 10 april via 
e-post: anneli.kero@socw.umu.se

The lung – a pivotal player in systemic 
inflammatory diseases, symposium 11–
12 juni, Frösundavik, Solna, i arrange-
mang av Karolinska institutet med stöd 
från Hjärt–Lungfonden
Mötet vänder sig i första hand till lung-
medicinare, reumatologer, neurologer 
samt andra intresserade internmedici-
nare och forskare
För information och anmälan, se
‹www.thelung.se›

n disputationer

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Alla aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

UMeå UNIveRSITeT
• 2 mars. Staffan Berglund: Effects of 
iron supplementation on iron status, 
health and neurological development in 
marginally low birth weight infants.
• 2 mars. Dan Gustafsson: Adenovirus 
species B interactions with CD46.

UppSALA UNIveRSITeT
• 2 mars. Sara E Löfgren: Functional 
role of genetic polymorphisms associa-
ted with systemic lupus erythematosus.

KARoLINSKA INSTITUTeT
• 2 mars. Agneta Larsson: Infections 
and  hyperbaric oxygen: New methods 
for high-dose protocols and non- 
invasive measurements.
• 2 mars. Pauline Levinson: Biology of 
HIV transmission and antiviral muco-
sal immunity in the female genital 
tract.

GÖTeBoRGS UNIveRSITeT
• 2 mars. Sebastian Malmström: Real-
time PCR studies of genotypes, muta-
tions and replication of hepatitis B 
virus.

LUNDS UNIveRSITeT
• 2 mars. Margrét Leósdóttir: Age and 
gender differences in risk factor bur-
den, myocardial dysfunction and car-
diovascular events in relation to glu- 
cose metabolism.
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