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n nytt om namn

Erik Salaneck, infektionsläkare vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, har 
utsetts till årets mottagare av AT-läkar-
nas handledarpris EOS.

Deras motivering till priset lyder: 
»Erik engagerar sig på ett helhjärtat 
sätt i sina AT-läkare. Man känner sig 
välkommen till kliniken och blir en na-
turlig del av läkarkollektivet. Erik är 
alltid lättillgänglig, tar sig tid och hjäl-
per till samt ger konstruktiv återkopp-
ling. Vi känner oss betydelsefulla och 
växer in i läkarrollen på ett uppmunt-
rande sätt. Erik är en förebild i sin 
kontakt med patienter och övrig vård-
personal. Sammanfattningsvis känner 
vi att Erik sätter sina AT-läkare som 
’prio etta’.« n

Pris till uppskattad 
handledare i Uppsala

Erik Salaneck får EOS-priset av Uppsala 
läns AT-läkare för god handledning.

Vid Linköpings universitet har som do-
center antagits Olof Risto i ortopedi, 
Henrik Green i farmakogenetik, Tho-
mas Schön i medicinsk  mikrobiologi 
samt Dan Drobin i anestesi och inten-
sivvård. n

Nya docenter i Linköping

Alla möten och konferenser:  
Läkartidningen.se/kalender

Hela kalendariet

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.

International Society of Radiologys 
högsta hedersbetygelse, the Béclère 
medal, har tilldelats Hans Ringertz, 
professor emeritus vid Karolinska in-
stitutet samt styrelseordförande vid 
Center for Medical Image Science and 
Visualization, Linköpings universitet, 
och James Thrall, professor vid Har-
vard University i Boston. Det skedde i 
samband med den radiologiska världs-
kongressen som hölls 3–6 maj i São 
Paulo, Brasilien. n

Hedersutmärkelser

Shahidul Islam har förordnats som 
överläkare i internmedicin vid Akade-
miska sjukhuset i Uppsala.
Följande personer har anställts som 
ST-läkare vid Örnsköldsviks sjukhus: 
Charlotte Ragnarsson i barn- och 
ungdomsmedicin, Miriam Meguedad 
i bild- och funktionsmedicin, Anders 
Hammarberg i ortopedi, Karin Sand-
gren Hochhard i ögonsjukdomar samt 
Kristina Dahlqvist i obstetrik och
gynekologi. n 

På nya jobb

Ernst Corneliusson, Kil, 87 år, död
2 juni
Stig Kullander, Laholm, 91 år, död 30 
maj
Gösta Larsson, Mora, 77 år, död 5 april

Avlidna

n kalendarium

Kgl Hofmessingsmusiquecorpsen Blås-
hjuden af Götheborg har den stora gläd-
jen att inbjuda Er å den 10 november till 
att fira 60 år av glädjefull och hängiven 
tjänst under marchens musiquealiska 
fana och Konung Oscar II:s saliga  
öfverinseende.

För ytterligare information, bidrag 
och anmälan, kontakta e-post:
hjubileum@blashjuden.se n

Blåshjuden af Götheborg 
firar 60-årshjubileum

Sveriges äldre läkare, SÄL, höstmöte 
24–26 augusti, Marstrand
Programmet bjuder bl a på föreläsning 
av en Nobelpristagare
För anmälan, se ‹www.slf.se/sal/›

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›

9th Karolinska stroke update con- 
ference, November 11–13, Clarion Sign 
Hotel, Stockholm
For scientific programme and registra-
tion, see ‹www.strokeupdate.org/›

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›

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, sjuk- 
sköterskor) som undervisar och hand-
leder under grund- och specialistut-
bildningarna för läkare och sjukskö-
terskor eller är instruktörer vid prak-
tiska kurser
Kursavgiften är 8 000 kr (exkl moms)
Anmälan görs till Agneta Jacobsson, 
e-post: agneta.jacobsson@skane.se 
eller tel 046-17 14 94. Sista anmälnings-
dag är den 3 augusti
För ytterligare information, kontakta 
e-post: anders.bergenfelz@med.lu.se

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


