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n nytt om namn

Emma Öhlander, ST-läkare vid medi-
cinkliniken på Länssjukhuset Sunds-

vall–Härnösand, har 
tilldelats Sundsvalls 
underläkarklubbs 
handledarpris för år 
2011. Priset delades ut 
vid en ceremoni i sam-
band med underläkar-
klubbens vinterfest den 
4 februari på Stadshu-
set i Sundsvall.

Motiveringen lyder: 
»Årets handledare utmärker sig främst 
för sin kompetens, sin 100-procentiga 
tillgänglighet och sin förmåga att alltid 
vara lugn i alla lägen. En förebild för oss 
underläkare men också för sina kolle-
gor, framför allt för sin osvikliga in-
ställning att alltid ha tid att undervisa 
under arbetet. En person som har höjt 
nivån på handledningen avsevärt på sin 
klinik. Man blir alltid lika glad när man 
inför jourpasset ser på schemat att 
EmmÖhl jobbar.« n

Pris för god handledning 
i Sundsvall–Härnösand
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Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Bodil Ivarsson i omvårdnad 
med inriktning mot toraxkirurgi och 
Saad Elzanaty i urologi/andrologi. n

Nya docenter i Lund

Dan Lindblom har anställts 
som chefläkare vid Dande-
ryds sjukhus med inriktning 
på strategisk utveckling. Han 
har tidigare varit verksam-
hetschef vid toraxklinikerna, 
Karolinska universitets-
sjukhuset, och har senast 
haft uppdrag inom hjärt- 
kirurgiska biståndsprojekt i Sudan och 
Kamerun.
Sigvard Mölstad har förordnats som 
professor i allmänmedicin vid Lunds 
universitet, institutionen för kliniska 
vetenskaper i Malmö. Professuren är 
förenad med en distriktsläkartjänst.
Bo Björkstrand har tillträtt 
en tjänst som medicinsk chef 
vid Novartis Onkologi. Han 
är hematolog och har tidigare 
arbetat som överläkare vid 
Karolinska universitetssjuk-
huset, Huddinge, med blod-
cancersjukdomen myelom 
som huvudinriktning. n

På nya jobb

Dan 
Lindblom
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n kalendarium

Bengt Kvarnlund, Ekerö, 64 år, död
6 februari
Björn Löwgren, Ystad, 66 år, död 11
februari
Gunnar Norvenius, Rörö, 72 år, död
11 februari
Olaf Schouenborg, Nättraby, 86 år, 
död 23 februari

Avlidna

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 20 mars, kl 18.00, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Forskning kring medfödda hjärtfel
Medverkande: Bengt Johansson, Jan 
Sunnegårdh
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Läkarföreningen för integrativ medicin, 
årsmöte och föreläsningar lördagen 
den 24 mars, Stockholm
För ytterligare information, se ‹http://
www.lim.integrativ-medicin.se/
node/21›

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 374:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 29 mars, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Angelica Lindén-Hirschberg: PCO – 
polycystiska ovarier. Tidiga och sena 
konsekvenser 
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: goran.bjork@ltblekinge.se

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Alla aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Nordisk forskarkurs i hypertoni och 
kardiovaskulär sjukdom, 10–12 septem-
ber, Ystad
Kursen är baserad på ett nordiskt sam-
arbete med stöd av det strategiska 
forskningsområdet (SFO) EpiHealth 
vid Lunds universitet samt ett svensk-
danskt EU-Interreg IV-projekt för kar-
diovaskulär epidemiologi
Anmälan om deltagande för doktoran-
der och forskare ska göras via de olika 
nationella föreningarna inom området 
Program kommer att anslås via
‹http://www.hypertoni.org/› och 
‹http://www.med.lu.se/epihealth› 
För ytterligare upplysningar, kontakta 
Thomas Kahan (thomas.kahan@ds.se) 
eller Peter M Nilsson (peter.nilsson@
med.lu.se)

ÖNH-dagarna 2012, 23–25 maj, Linkö-
ping
För information, program och anmä-
lan, se ‹www.onh-dagarna2012.se›

Svenska distriktsläkarföreningens full-
mäktigemöte äger rum fredagen den 20 
april, kl 10.00–17.00, i Spårvagnshallar-
na, Stockholm.

Verksamhetsberättelsen finns att 
hämta via ‹www.svdlf.se›. Handlingar-
na till fullmäktigeledamöterna skickas 
ut i mitten av mars. n

DLF:s fullmäktemöte 2012

n disputationer
uppSaLa uNiverSitet
• 16 mars. Malou Friederich Persson: 
The role of mitochondrial uncoupling 
in the development of diabetic nephro-
pathy.
• 17 mars. Abbas Chabok: Colonic diver-
ticulitis: diagnostic and therapeutic 
aspects.

Örebro uNiverSitet
• 16 mars. Marie Thuresson: The initial 
phase of an acute coronary syndrome. 
Symptoms, patient’s response to symp-
toms and opportunity to reduce time to 
seek care and to increase ambulance 
use.

KaroLiNSKa iNStitutet
• 16 mars. Stefano Caramuta: Clinical 
and functional aspects of microRNA 
regulation in human cancers.
• 16 mars. Lena Cavallin: Reliability of 
visual assessment of medical temporal 
lobe atrophy.

gÖteborgS uNiverSitet
• 9 mars. Maria Hallerbäck: Autism in 
adults with schizophrenia. Methodo-
logical and clinical aspects.
• 14 mars. Sara Thomée: Computer and 
mobile phone use and stress, sleep 
disturbances, and symptoms of depres-
sion among young adults.
• 15 mars. Karl Kodeda: Aspects of local 
recurrence after rectal cancer surgery.
• 16 mars. David Alsadius: Towards im-
proved physical and psychological 
health after radiotherapy for prostate 
cancer – avoiding radiation – induced 
long-lasting gastrointestinal symp-
toms.
• 16 mars. Gudrun Nygren: Screening 
and diagnosis of autism spectrum dis-
orders.
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