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n nytt om namn

ST-läkarna på medicinkli-
niken vid  S:t Görans sjuk-
hus i Stockholm har utsett 
Parvin Abdollahi till 
2011 års handledarprista-
gare. Hon får priset med 
följande motivering: »För 
att du alltid är mån om att 
generöst dela med dig av 
dina omfattande kunska-

per och praktiska erfarenheter på ett 
naturligt, otvunget och ödmjukt sätt.« n

Prisad handledare 
på S:t Görans sjukhus

Parvin 
Abdollahi

Sylf Jönköping har nu utsett årets men-
torer för 2011, en i vardera sjukvårds-
område. Pristagarna är Anders Dyne-
brink, Jerzy Puzio och Pernilla 
Grinnemo. 

Anders Dynebrink  (akut- och opera-
tionskliniken, Värnamo) får priset 
»för sina stora kunskaper som han gär-
na delar med sig av, men även för sitt ge-
nuina engagemang för AT-läkarna både 
socialt och utbildningsmässigt. Han 
har en fantastisk förmåga att uppmunt-
ra och pusha samtidigt som han för-
medlar en stor respekt för läkaryrket«.

Jerzy Puzio (ÖNH-kliniken, Eksjö) 
belönas »för sitt brinnande engage-
mang i undervisning och praktisk 
handledning av yngre kollegor. Trots 
tidsbrist gör han inte avkall på handled-
ningen, och han får AT-läkare och ran-
dande ST-läkare att känna sig som med-
arbetare på kliniken«. 

Pernilla Grinnemo (hudkliniken, 
Jönköping) får priset »för att hon är ett 
fantastiskt stöd i vardagen. Hon är 
alltid redo att hjälpa till, alltid tillmö-
tesgående, alltid intresserad av hur det 
går för utbildningsläkare och ett helt 
fantastisk bollplank för alla när det 
behövs«. n

2011 års mentorer 
i Jönköpings landsting

Vid Linköpings universitet har som 
docenter antagits Nil Dizdar i neuro-
logi, Kajsa Holmgren Peterson i me-
dicinsk mikrobiologi och Malou Lind-
berg i vårdvetenskaplig allmänme-
dicin. n

Nya docenter i Linköping

Åke Fritjofsson, Uppsala, 89 år, död
7 mars

Avliden

n kalendarium
Religionsfrihet, medicin och lagstift-
ning – en rättighetskonflikt? Debatten 
om omskärelse av gossebarn nu och då.
Seminarium i medicinens historia tors-
dagen den 29 mars, kl 15.00–17.00, före-
läsningssal F1, Skånes universitets-
sjukhus, Lund
Medverkande: Lars Dencik och Gunnar 
Göthberg
För  ytterligare information, kontakta 
e-post: Anders.jeppsson@med.lu.se 
eller tel 070-919 55 29

Göteborgs Läkaresällskap, tisdagsmöte 
den 11 april, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Jan-Erik Damber: Modern behandling 
av prostatacancer – från robotkirurgi 
till smarta molekyler
Samkväm

Sveriges kvinnliga läkares förening,  
vårsymposium och årsmöte fredagen 
den 20 april, van der Nootska palatset, 
Stockholm
En inblick i internationella utblickar 
– med mänskliga rättigheter och femi-
nism i fokus
Medverkande Barbara Davies, Britt-
Marie Landgren, Karin Alfredsson och 
Ann Lindstrand
För information, program och anmä-
lan, se ‹www.kvinnligalakare.se›

Patientens säkerhet – vårt ansvar,
seminarium onsdagen den 25 april, 
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.sls.se›
Anmälan görs senast 5 april till Agneta 
Davidsson Ohlson, e-post:
agneta.ohlson@sls.se

XIV Svenska kardiovaskulära vårmötet, 
25–27 april, Stockholm Waterfront 
Congress Centre
För information och program, se 
‹www.sweheart.se›

Svenska medicinska akupunkturfören-
ingen, SMAS, årsmöte lördagen den 5 
maj, smärtkliniken, S:t Görans sjukhus,
Mariebergsgatan 5,  Stockholm
Program
09.30 Årsmötesförhandlingar
11.00–12.30 Kajsa Landgren redogör för 
sin avhandling om akupunkturbehand-
ling vid spädbarnskolik
Anmälan görs per e-post: 
rolf.nordemar@capio.se
För mer information, se ‹http://www3.
svls.se/sektioner/smas/›

Medfödda hjärtfel hos vuxna (GUCH), 
postgraduatekurs i kardiologi 2–5 okto-
ber, Lund
Kursen kommer att IPULS-granskas
För information och anmälan, kontak-
ta Ulf Thilén (ulf.thilen@skane.se), Jo-
han Holm (johan.holm@skane.se), 
Monica Magnusson, tel 046-17 35 18, 
fax 046-15 78 57 (monica.magnusson@
med.lu.se) eller se ‹http://www.med.
lu.se/klinvetlund/kardiologi/guch_
kurs›
Sista anmälningsdag är den 17 juni

Simulatorbaserad ERCP-kurs, månda-
gen den 21  maj, Practicum, Skånes uni-
versitetssjukhus, Lund
Kursen är öppen för kirurger, medici-
nare och röntgenologer som avser börja 
eller nyligen påbörjat utbildning till 
ERCP-ister
Kursavgiften är 1 500 kr (exkl moms)
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Agneta Jacobsson, e-post:  
agneta.jacobsson@skane.se eller tel 
046-17 14 94
Sista anmälningsdag är den 20 april

n disputationer

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender 
n Alla aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer 

UMEå UnIVERSItEt
• 30 mars. Lisbeth Ärlestig: Genetic 
studies in rheumatoid arthritis – 
familial studies and analysis of rela-
tionships to atherothrombotic comor-
bidity.

UPPSaLa UnIVERSItEt
• 30 mars. Shwan Khoschnau: Soft 
tissue aspects of the shoulder joint.

kaRoLInSka InStItUtEt
• 30 mars. Annika Evolahti: Women, 
work and stress. 
• 30 mars. Anna Lundh: On the 
Children’s global assessment scale 
(CGAS).

GötEboRGS UnIVERSItEt
• 30 mars. Ralph Decker: Metabolic re-
sponsiveness to growth hormone in 
children.
• 4 april. Maria Rehnberg: The role of B 
cells in rheumatoid arthritis.

LUndS UnIVERSItEt
• 30 mars. Ligita Jokubkiene: Three-
dimensional ultrasound studies of nor-
mal and abnormal ovaries. 
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