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n nytt om namn

Sylf Örebro delar årligen ut utmärkel-
sen Ledstjärnan för bästa handledning,  

och 2011 års pris tillfal-
ler Per Arneborn, 
överläkare på infek-
tionskliniken vid Uni-
versitetssjukhuset i 
Örebro.

Han får utmärkelsen 
med följande motive-
ring: »Med ett till synes 
outsinligt tålamod har 
han guidat generationer 

av underläkare. Trots en tung arbets-
börda har han alltid tid att svara på frå-
gor. Han har en sanslöst bred kunskaps-
bas men är fortfarande nyfiken och in-
tresserad av att lära sig nya saker, även 
av yngre kollegor. Med sina djupa kun-
skaper, sin humor och sitt ödmjuka sätt 
är Per är en fast punkt på infektionskli-
niken och hela sjukhuset.«

Sylf Örebro delar också ut ett rand-
ningspris till den klinik som erbjuder 
bäst miljö och förutsättningar för sina 
randande läkare. I år tillfaller det priset 
neurokliniken vid Universitetssjukhu-
set, Örebro. n

Per Arneborn 2011 års 
»Ledstjärna« i Örebro

Per Arneborn

Vid Lunds universitet har som docen-
ter antagits Helena Elding Larsson i 
pediatrik, Cecilia Eriksson Lins-
meier i neurobiologi, Fiona McGuigan
i experimentell ortopedi samt Catari-
na Nordander i arbets- och miljö-
medicin. n

Nya docenter i Lund

n kalendarium
Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 17 april, kl 18.00, Klara Östra Kyr-
kogata 10, Stockholm
Eddie Persson: Musik och kemi
Föredraget kan även följas via
‹www.sls.se›

Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland, föreläsning tisdagen den 17 
april, kl 19.00, Läkarsällskapets inter-
nationella hus, Klostergatan 45C, Lin-
köping
Anneli Jordahl: Om kurortsliv i en 
sörmländsk by på 1890-talet
Entréavgiften är 50 kr för icke medlem 
i Medicinhistoriska sällskapet. Gratis 
entré för studenter vid Linköpings 
universitet mot uppvisande av student-
legitimation

Uppsala medicinhistoriska förening, 
föredrag onsdagen den 18 april, kl 18.30, 
Fåhraeussalen, Rudbecklaboratoriet, 
Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala
Leif Wide: Är kvinnan gravid? Från
vetekorn och försöksdjur till det mo-
derna graviditetstestet
Föredraget efterföljs av supé 
Förhandsanmälan till supén (100 kr) 
görs senast den 12 april per e-post:
anders.uppfeldt@telia.com

Föreningen Sveriges äldre läkare, SÄL, 
årsmöte i anslutning till vårmötet, lör-
dagen den 5 maj, kl 12.00, Slagthuset, 
Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö
För ytterligare information, se 
‹www.slf.se/sal›

World congress vascular access, 
WoCoVa, 27–29 juni, Amsterdam
För mer information, program och an-
mälan, se ‹www.wocova.com›

Svensk internmedicinsk förenings ut-
bildningsvecka 2012, SIM-veckan, 24–
28 september, Hotel Clarion Gillet, 
Uppsala
Teman: Allergologi, njurmedicin, lung-
medicin, klinisk farmakologi och psyki-
atri för internmedicinare
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via ‹http://
edu.ipuls.se/› (IPULS-nr 20120031)
Anmälan görs via ‹http://www.sim-
veckan.se› till reducerad avgift fram till 
26 augusti

Training the trainers, kurs 5–6 septem-
ber, Practicum, Skånes universitets-
sjukhus, Lund
Kursen, som är ett samarbete med Roy-
al College of Surgeons, leds av Rodney 
Peyton
Målgruppen är lärare (läkare, sjukskö-
terskor) som undervisar och handleder 
under grund- och specialistutbildning-
arna för läkare och sjuksköterskor eller 
är instruktörer vid praktiska kurser
Kursavgiften är 8 000 kr (exkl moms)
Anmälan görs  till Agneta Jacobsson, 
e-post: agneta.jacobsson@skane.se el-
ler tel 046-17 14 94. Sista anmälnings-
dag är den 3 augusti
För ytterligare information, kontakta 
e-post: anders.bergenfelz@med.lu.se

Glesbygdsmedicin – primärvård i fram-
kant, 12:e nationella konferensen, 25–
26 april, Hotell Fjällgården, Åre, i ar-
rangemang av Svensk förening för gles-
bygdsmedicin
För program, information och anmä-
lan, se ‹www.glesbygdsmedicin.info›

Metodkurs i klinisk sexologi (15 poäng) 
anordnas hösten 2012 med start den 14 
september, i arrangemang av RFSU-kli-
nikerna i samarbete med Ersta Sköndal 
högskola
Kursen ger fördjupad kunskap om olika 
sexuella problem hos individer och i 
parrelationer. Den tar bl a upp sexual-
fysiologi, funktionsstörningar, sexuella 
avvikelser som tvångsmässig sexualitet 
samt övergreppsproblematik, dvs följd-
verkningar för offret och drivkrafter 
bakom brottet
Kursavgift 12 500 kr/termin (exkl 
moms)
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.rfsu.se›, ‹www.esh.se/ 
utbildning/uppdragsutbildning› eller 
kontakta Suzanna Boman, tel 08- 
692 07 86, Maria Tilly, tel 08-692 07 85
Sista anmälningsdag är den 25 maj

Den komplicerade smärtpatienten, kurs 
i smärtlindring (algologi), 15 poäng,  vid 
Uppsala universitet hösten 2012
Kursansvarig: Torsten Gordh
Kursledare: Magnus Peterson och Eva-
Britt Hysing, smärtcentrum, Akade-
miska sjukhuset
Kursen vänder sig till smärtteam som 
redan arbetar eller planerar att börja 
arbeta i multimodalt team
För deltagande krävs högskolebehörig-
het och en bakgrund som läkare, psyko-
log, arbetsterapeut, sjukgymnast, soci-
onom eller sjuksköterska
Kursinnehållet belyser smärtfysiologi, 
farmakologisk och icke-farmakologisk 
behandling, beroendeproblematik,
psykiatrisk samsjuklighet, smärtans 
psykologi och den existentiella aspek-
ten på smärta. Under kursen görs ett 
eget fördjupningsarbete
För ytterligare information, se 
‹www.akademiska.se/smartcentrum›
Ansökan görs via ‹www.surgsci.uu.se/
utbildning›

3:e svenska accessmötet/VAS course 
2012, 11–12 oktober, Clarion Hotel Sign, 
Stockholm, i arrangemang av kärl- 
kirurgiska kliniken, Karolinska uni- 
versitetssjukhuset och  Karolinska in-
stitutet
För information och program, se
‹www.accessstockholm2012.com›

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer
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