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n nytt om namn

Sahlgrenska universitetssjukhusets 
AT-handledarpris 2011 tilldelas radar-
paret Younis Khalid och David 
Björnheden, båda specialistläkare på 
Drottning Silvias barn- och ungdoms-
sjukhus, för pedagogisk och driven 
handledning i kliniskt tänkande inom 
akut barnmedicin.

I motiveringen framförs bl a följande: 
»Med sin outtröttliga och entusiastiska 
handledning i den kliniska vardagen 
statuerar de, tillsammans, ett inspire-
rande exempel på hur klinisk handled-
ning är när den är som bäst! Med hand-
ledningen som en självklar roll av ar-
betsdagen ges tid för personlig åter-
koppling, vilket utmanar och inspirerar 
till fortsatt utveckling i vår läkarroll. 
Genom att finnas lättillgängliga på 
barnakuten för frågor och sambedöm-
ningar förmedlar de en trygghet som 
skapar stort utrymme för personlig ut-
veckling i arbetet. De utgör ett mycket 
värdefullt inslag på akutdagarna med 
sin positiva, välformulerade feedback i
samband med övningar i omhänderta-
gande av akut sjuka barn på simulator-
centrum. Genom att tilldela David 
Björnheden och Younis Khalid 2011 års 
årets handledarpris vill vi AT-läkare 
lyfta fram dem som kliniska förebilder 
och som personligen engagerade hand-
ledare som verkligen har lämnat av-
tryck hos oss.« n

Pris till uppskattade 
handledare i Göteborg

David Björnheden och Younis Khalid, vin-
nare av 2011 års pris för god handledning.

Vid Göteborgs universitet har som do-
center antagits Johan Gobom i experi-
mentell neurokemi, Åsa Lundgren 
Nilsson i rehabiliteringsmedicin, Jen-
ny Kindblom i experimentell medicin, 
särskilt endokrinologi, Mari Lund-
berg i fysioterapi, Lars Ladfors i
obstetrik och gynekologi samt Svante 
Östling i psykiatri. n

Nya docenter i Göteborg

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 27 mars, kl 18.00, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Den nya  läkarutbildningen
Medverkande: Stefan Lindgren (mode-
rator), Brita Bergseth, Charlotte Elam, 
Cecilia Halle, Ingrid Schmidt och Emma
Spak
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Medicinhistoriska museet i Uppsala,
föreläsning söndagen den 1 april, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Mehari Gebre-Medhin: Fem öre för ett 
barns tankar – om den globala kampen 
mot jodbrist
Ingen föranmälan krävs

Klinisk försäkringsmedicin för ST- 
läkare i Stockholms läns landsting 
våren 2012, två halvdagsseminarier 
samt webbutbildning motsvarande en 
halvdag, 16 april och 3 maj samt 14 maj 
och 31  maj, kl 08.30–12.00, Rosenblad, 
Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm
Anmälan görs via ‹www.janusinfo/ 
fortbildning› senast två veckor före 
vald utbildning
För ytterligare information, kontakta 
e-post: britt.arrelov@sll.se

Patientens säkerhet – vårt ansvar,
seminarium onsdagen den 25 april, 
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Program
Moderatorer: Charlotta Grunewald och 
Hans Rutberg
09.30 Samling
10.00 Claes Tingvall: Nollvisionen i tra-
fiken – vad går den ut på?
10.30 Anders Eugenson: Volvos nollvi-
sion: »Ingen ska dö eller skadas svårt i 
en Volvo från och med 2020«
11.15–12.00 Anders Hallberg: Säkerhets-
arbete inom flyget och sjukvården – var 
finns skillnaderna?
13.00 Margareta Lutzhöft: Den mänsk-
liga faktorn – skillnader och likheter 
mellan sjöfart och sjukvård
13.45–14.30 Pelle Gustafson: Ledarskap 
för patientsäkerhet – hur kan det se ut 
på en klinik?
15.00 Barbro Fridén: Kan säkerhetsar-
bete rädda en organisation i kris?
15.45–16.00 Sammanfattning och dis-
kussion
Seminariet är kostnadsfritt för med-
lemmar i Svenska Läkaresällskapet, 
övriga 500 kr
Anmälan görs senast 5 april till Agneta 
Davidsson Ohlson, e-post:
agneta.ohlson@sls.se

n disputationer

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Alla aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

Utbildning för studierektorer  7–9 maj 
samt 1 juni för för nya och erfarna ST-
studierektorer, Stockholm
Kursledare: Hanna Frydén och Ingegerd
Hoff Lindahl
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS. Fullständig kursbeskrivning 
finns att hämta via ‹www.ipuls.se› 
(IPULS-nr 20120037)

Medfödda hjärtfel hos vuxna (GUCH), 
postgraduatekurs i kardiologi 2–5 okto-
ber, Lund
Kursen kommer att IPULS-granskas 
och hålls på svenska
För information och anmälan, kontakta 
Ulf Thilén (ulf.thilen@skane.se), Johan 
Holm (johan.holm@skane.se), 
Monica Magnusson, tel 046-17 35 18, 
(monica.magnusson@med.lu.se) eller 
se ‹http://www.med.lu.se/klinvetlund/
kardiologi/guch_kurs›
Sista anmälningsdag är den 17 juni

KaroLinSKa inSTiTUTeT
• 23 mars. Therese M Eriksson: Seroto-
nin in emotional memory processes: 
neuropharmacological studies with em-
phasis on depression.
• 23 mars. Sune Forsberg: Comatose pa-
tients in the non-traumatic emergency 
room: clinical findings, etiologies and 
prognosis.
• 29 mars. Håkan Löfstedt: Respiratory 
symptoms and lung function in foundry 
workers exposed to low molecular 
weight isocyanates.

GöTeborGS UniverSiTeT
• 23 mars. Johanna Skoogh: Towards a 
retained health in testicular-cancer 
patients – long-term cognitive function, 
missing a testicle and psychological 
needs.
• 23 mars. Filip Cuklev Stern: Genomics 
as a guide to identify environmental 
risk of pharmaceuticals.

LUndS UniverSiTeT
• 23 mars. Susanne Magnusson: Genetic 
factors in childhood cancer. Associa-
tions between tumors in childhood and 
adulthood, and prevalence of germline 
TP53 mutations.
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