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n nytt om namn

Sylf Norrbotten har utsett Agata 
Winska, distriktsläkare vid Adviva 
vårdcentral i Gällivare, 
till årets handledarpris-
tagare, »Sylf-Mäster«.

Motiveringen till ut-
märkelsen lyder: »Agata 
är med sin positiva och 
konstruktiva attityd till 
livet ett fantastiskt stöd 
för AT-läkare. Punktligt 
har hon handledartim-
me på utsedd tid varje 
vecka för dem som hon handleder och 
hon har alltid dörren öppen såväl för 
dem som har henne som handledare 
som för alla andra oavsett yrkeskate-
gori. Hon delar tålmodigt med sig av sin 
breda kunskap och är även mottaglig 
för andras kunnande och andras erfa-
renhet. Hon är varm och inbjudande till 
sin person men ändå inte rädd för kon-
flikter utan kan på ett konstruktivt sätt 
ge kritik och lösa meningsskiljaktighe-
ter. Kort sagt har hon alla kvaliteter 
som en utmärkt handledare skall ha!«

Priset delades ut i samband med 
Norrbottens läkarförenings årsmöte 
och består, förutom ära och diplom, i 
ett presentkort. n

Norrbottens Sylf-Mäster 2011

Agata Winska

Tommy Linné, docent och 
överläkare vid Astrid Lind-
grens barnsjukhus, 
Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna, har ut-
nämnts till hedersdoktor 
vid National O. O. Bohome-
lets Medical University i 
Kiev, Ukraina.

Insignier och diplom överlämnades 
den 5 april i samband med en veten-
skaplig konferens i anslutning till 
WHO-dagen 2012. n

Tommy 
Linné

Tommy Linné utnämnd
till hedersdoktor i Ukraina

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Alaa Al Hadad i internmedi-
cin och Amanda Lundvik Gyllensten
i sjukgymnastik. n

Nya docenter i Lund

Gunnar Bylin, Rönninge, 71 år, död 22 
april
Kaj Holmgren, Norrtälje, 68 år, död 25 
april

Avlidna

n kalendarium
Medicinhistoriska museet i Uppsala, fö-
reläsning söndagen den 3 juni, kl 13.30–
14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Mats O Karlsson: Medicinska och poli-
tiska profiler inom Landstinget under 
150 år
Ingen föranmälan krävs

ISSVA 2012, 19th international work-
shop on vascular anomalies, June 16–
19, Malmö
For further information, see
‹www.issva2012.com›

Amfetamin och ADHD – orsak och 
verkan. En dag till minne av Eva Edin. 
Konferens fredagen den 31 augusti, kl 
09.00–16.00, Wallenbergs konferens-
centrum, Medicinaregatan 20A, Göte-
borg, i arrangemang av Svensk förening 
för beroendemedicin
Medverkande: Henrik Larsson, Ihsan
Sarman, Bo Söderpalm, Joar Guterstam
och Maija Konstenius
Moderator: Åsa Magnusson
För mer information, se
‹www.svenskberoendemedicin.se›

Haemodynamic monitoring using 
PICCO, 1st Scandinavian advanced 
course, September 11, Practicum, Skå-
nes universitetssjukhus, Lund
För ytterligare information och pro-
gram, kontakta Annette Käll, e-post: 
annette.kall@skane.se

Occupational lung diseases – preven-
tion and risk factors, 9th international 
course, September 30–October 4, Särö-
hus, Särö
For more information, see 
‹www.niva.org›

Tropiska infektionssjukdomar och HIV, 
svensk-etiopisk kurs 12–16 november, 
10–14 december, 21–25 januari, Karo-
linska universitetssjukhuset, Hud-
dinge, samt distansundervisning mot-
svarande 1 vecka. Studieresa till Etio-
pien 2–17 februari
Det går bra att läsa enskilda veckor 
(vecka 1–2). Kursspråket är engelska
Kursledning: Urban Hellgren, Lars 
Lindquist och Anders Sönnerborg
För ytterligare information, se 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20120139) 
eller ‹www.tropcourse.se›
Sista anmälningsdag är 2 september

SFOG-veckan 2012, 27–31 augusti,
Kristianstad
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.sfogveckan.se›

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

n disputationer
UMeå UnIVerSITeT
• 24 maj. Sead Crnalic: Metastatic spi-
nal cord compression in prostate can-
cer – clinical and morphological
studies.
• 25 maj. Malin Vonkavaara: Host-
pathogen interactions between Franci-
sella tularensis and Drosophila mela-
nogaster.

örebrO UnIVerSITeT
• 25 maj. Anette Henriksson: A support 
group programme for family members: 
an intervention during ongoing pallia-
tive care.
• 25 maj. Karl  Mårild: Risk factors and 
associated disorders of celiac disease.

kArOlInSkA InSTITUTeT
• 25 maj. Pia Dosenovic: B cell respon-
ses against the HIV-1 envelope glyco-
proteins.
• 25 maj. Ylva Ginsberg: Attention defi-
cit hyperactivity disorder in prison in-
mates.
• 25 maj. Åsa Leijonhufvud: Pelvic floor 
dysfunction depending on mode of 
delivery – clinical and epidemiological 
aspects.
• 25 maj. Märit Lundblad: Ultrasound-
guided regional anesthesia in children 
and adults. Aspects on central and 
peripheral blocks.
• 25 maj. Protim Sarker: Role of anti-
microbial peptides in combating 
shigellosis and in antibiotic-associated 
diarrhea.
• 1 juni. Kaziwe  Mollazadegan: Celiac 
disease and eye disorders.

GöTebOrGS UnIVerSITeT
• 25 maj. Sigfús Gizurarson: Metabolic 
aspects of cardiac arrhytmias.
• 25 maj. Jenny Gustafsson: Colonic
barrier function in ulcerative colitis – 
interaction between ion and mucus 
secretion.

lUnDS UnIVerSITeT
• 21 maj. Thórarinn Kristmundsson: 
Juxtarenal aortic aneurysm – endovas-
cular treatment and imaging tech- 
niques.
• 24 maj. Su Zhang: Adhesive and
signaling mechanisms in abdominal 
sepsis.
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