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n nytt om namn

Lennart Svensson, verksam vid akut-
kliniken i Varberg, har av Sylf Halland 
utsetts till mottagare av 
2011 års handledarpris 
för sin skicklighet i såväl 
instruktion som hand-
ledning. Utmärkelsen 
delas ut till en specialist-
läkare som inte bara är 
ett föredöme vad gäller 
instruktion i kliniska 
situationer, utan som 
också har förmåga till 
handledning i professionell och person-
lig utveckling i rollen som läkare.

 Sylf Halland önskar sin välförtjänte 
pristagare lycka till i sitt fortsatta 
värv och håller tummarna för att han 
även vinner det nationella handledar-
priset. n

Sylf Hallands 
handledarpristagare

Lennart 
Svensson

Maria Alvarado Kristensson har an-
tagits som docent i molekylär medicin 
vid Lunds universitet. n

Docentur

Umeå universitets pedagogiska pris 
vid läkarprogrammet har tilldelats 

Annika Forssén, uni-
versitetslektor vid in-
stitutionen för folkhäl-
sa och klinisk medicin 
med placering vid Sun-
derbyns sjukhus i Lu-
leå. Hon får priset med 
följande motivering:

»Annika Forssén är 
djupt engagerad i läkar-
utbildningen vid Umeå 

universitet. Hon arbetar kontinuerligt 
med att integrera generiska kunskaper 
och kompetenser i studenternas utbild-
ning. I sin undervisning utmanar och 
uppmuntrar Forssén till ett kritiskt och 
nyanserat tänkande och hennes peda-
gogiska tillvägagångssätt möjliggör att 
komplexiteten inom hälso- och sjuk-
vårdsarbete tydliggörs för studenterna. 
Särskilt uppskattat är hennes inslag 
om (f)riskfaktorers betydelse för 
hälsan. Forssén är mycket uppskattad 
både hos kolleger och studenter. I ut-
vecklingen av den kliniska utbildning-
en inom det regionaliserade läkar- 
programmet har hennes arbete varit 
mycket värdefullt.« n

Pedagogisk pristagare 
vid Umeå universitet

Annika 
Forssén

Vid Svenska föreningen för pediatrisk 
gastroenterologi, hepatologi och nutri-
tions årsmöte i Stockholm den 26 april 
valdes Henrik Arnell vid Astrid Lind-
grens barnsjukhus till ny ordförande. 
Övriga styrelseledamöter är Carola 
Kullberg-Lindh, Göteborg, Torbjörn 
Lind, Umeå, Helene Rosenqvist, Hel-
singborg, Pia Karlsland Åkeson, 
Lund, och Petter Åberg, Norrköping.

Föreningen har cirka 160 medlem-
mar och är en delsektion under Svenska 
barnläkarföreningen, BLF. n

SPGHN:s nya styrelse

Lorienne Bell, Östersund, 43 år, död
10 maj
Margareta Bramnert, Limhamn,
64 år, död 22 maj
Eugenia Mariana Florea, Katrine-
holm, 73 år, död 10 maj
Birger Hasselquist, Bromma, 90 år, 
död 24 april
Johnny Johnsson, Avesta, 67 år, död 
25 maj
Mats Karling, Umeå, 67 år, död 13 maj
Christer Lundberg, Stockholm, 75 år, 
död 4 maj
Per-Lennart Tätting, Blentarp, 59 år, 
död 12 maj
Yngve Östberg, Tavelsjö, 75 år, död 17 
april

Avlidna

Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

Hela kalendariet

n kalendarium
Kurs för utländska läkare inom primär-
vården i svenskt uttal och kommunika-
tionskompetens på arbetsplatsen, i ar-
rangemang av Sundbybergs folkhög-
skola
För mer information om kursen, se 
‹www.sundbybergsfolkhogskola.se›
Anmälan görs per e-post: inger.beer@
folkbildning.net

Simulatorbaserad kurs i gastro- och 
koloskopi, 9–10 oktober, Practicum, 
Skånes universitetssjukhus, Lund
Kursen är öppen för kirurger, barnkir-
urger, barnmedicinare, medicinare, 
gastroenterologer och röntgenologer 
som är i början av sin endoskopiska ut-
bildning
Kursledning: Martin Lindsten (martin.
lindsten@skane.se) och Claes-Henrik 
Florén (claes-henrik.floren@med.lu.se)
Kursavgiften är 6 000 kr (exkl moms)
För information och anmälan (med 
namn, e-postadress, arbetsplats och 
fakturaadress), kontakta Annette Käll, 
e-post: annette.kall@skane.se
Sista anmälningsdag är 1 september

Karolinska institutet och Olof Norlan-
ders minnesstiftelse ledigförklarar 
härmed ett resestipendium om 100 000 
kr. Stipendiet delas ut för att stödja en 
lovande eller etablerad nordisk forskare 
inom ämnesområdet anestesiologi och 
intensivvård under forskningsvistelse 
vid utländskt medicinskt lärosäte. 
Forskning rörande intensivvård av pa-
tienter med immunologiska sjukdomar 
äger en hög prioritet.

Ansökan ska åtföljas av meritförteck-
ning inklusive förteckning över publi-
cerade skrifter respektive föredrag 
samt innehålla en noggrann redogörel-
se för forskningsprojektets innehåll 
och finansiering samt en motivering av 
valet av utländskt lärosäte.

Ansökan (i original och fyra kopior) 
ställd till Olof Norlanders minnesstif-
telse skickas till ANOPIVA-kliniken, 
Karolinska universitetssjukhuset, 
Solna, 171 76 Stockholm. Ansökan kan 
också skickas per e-post:
ann.norberg@karolinska.se
Sista ansökningsdag är den 1 oktober.
Upplysningar lämnas av Ann Norberg, 
tel 08-517 720 64, se e-post ovan, eller 
Lars I Eriksson, tel 08-517 723 40, 
e-post:  lars.i.eriksson@karolinska.se n

Utlysning av resestipendium

2013 års förteckning över privatprakti-
serande läkare i Stockholms län utkom-
mer vid årsskiftet 2012–2013. Den 
trycks i cirka 80 000 exemplar och de-
las ut gratis på alla apotek i Stock-
holmsområdet.

Nytillkomna praktiserande läkare, 
som önskar annonsera i förteckningen, 
kan ta kontakt med vårt kansli så skick-
ar vi anmälningsblankett. Anmälan ska 
vara inlämnad före den 30 september 
2012 till Stockholms läkarförening, 
Box 5610, 114 86 Stockholm, tel 08- 
790 34 21, 08-790 34 22 eller e-post: 
stockholm@slf.se n

Privatpraktiserande läkare 
i Stockholms län 2013

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Skriv och berätta om 
personer på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier eller 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.
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