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n nytt om namn

Gotlands yngre läkarförening (GYLF)
har utsett Svante Walldén, verksam-
hetschef vid röntgenenheten, Visby 
lasarett, till 2011 års Mäster för hans 
insatser som handledare.

Motiveringen lyder: »Med ett tåla-
mod som förefaller lika oändligt som 
hans glada humör leder årets pristagare 
underläkaren rätt bland MR-remisser 
och ultraljudssvar. Ingen fråga är för 
dum, ingen timme för sen. Ständigt un-
dervisningsorienterad delar han gene-
röst med sig av sin gedigna kompetens. 
GYLF tackar och bockar och överläm-
nar med glädje Årets Mäster 2011 till 
Svante Walldén!« n

Gotlands Mäster 2011

Svante Walldén tog emot utmärkelsen 
årets Mäster vid en ceremoni den 24 maj.

ST-läkarna vid Kirurg- 
centrum, Norrlands uni-
versitetssjukhus i Umeå, 
har utsett Karin Strigård,
 docent och överläkare, till 
mottagare av handledar-
priset »Vassaste kniven i 
lådan«. 

Priset för bästa handled-
ning under året får hon »för sitt stora 
engagemang för undervisning och för 
att hon lär oss operera«. n

Handledarpristagare i Umeå

Karin 
Strigård

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«. 
Skriv och berätta om personer på nya 
jobb eller uppdrag. Bifoga gärna ett foto.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins 
minnesfond har delat ut sammanlagt 
660 000 kr till tio  forskningsprojekt 
inom transplantationsområdet.

Bidragen fördelas enligt följande: 
Tomas Lorant (70 000 kr), Malou 
Friederich Persson (90 000 kr), Mi-
chael Hultström (50 000 kr), David 
Berglund (70 000 kr), Johan Nord-
ström (80 000 kr), Karin Säljö
(50 000 kr), Mihai Oltean (50 000 kr), 
Nidia Hernandez (40 000 kr), Joar 
Svanvik (80 000 kr) och Suchitra  
Holgersson (80 000 kr). n

Bidrag till forskning inom 
transplantationsområdet

Vid Linköpings universitet har som do-
center antagits Christina Samuelsson 
i logopedi, Peter Johansson i vårdve-
tenskaplig kardiologi, Christopher 
Sjöwall i reumatologi och Sofia Ram-
ström i experimentell klinisk kemi. n

Nya docenter i Linköping

n kalendarium
EQUALIS, kommande användarmöten:
• Endokrinologi, 10–11 september
• Allmän klinisk kemi, 4–5 oktober
• Patientnära analyser, 18–19 oktober
•  Transfusionsmedicin, 24 oktober
För ytterligare information, se
‹www.equalis.se›

Nordisk forskarkurs i hypertoni och 
kardiovaskulär sjukdom, 10–12 septem-
ber, Ystad
Kursen är baserad på ett nordiskt sam-
arbete med stöd av det strategiska 
forskningsområdet (SFO) EpiHealth 
vid Lunds universitet samt ett svensk-
danskt EU-Interreg IV-projekt för kar-
diovaskulär epidemiologi
Anmälan om deltagande för doktoran-
der och forskare skall göras via de olika 
nationella föreningarna inom området 
Program kommer att anslås via
‹http://www.hypertoni.org/› och 
‹http://www.med.lu.se/epihealth› 
För ytterligare upplysningar, kontakta 
Thomas Kahan (thomas.kahan@ds.se) 
eller Peter M Nilsson (peter.nilsson@
med.lu.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
Sista anmälningsdag är den 13 augusti

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 utbildningsbeskrivning 
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

Basal interaktiv endo- och laparosko-
pisk kirurgi i simulatormiljö, kurs för 
ST-läkare 8–12 oktober, Simulatorcent-
rum, CAMST, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge
För information, kontakta Radmila 
Mrnjevica, tel 08-585 823 72, e-post: 
radmila.mrnjevica@karolinska.se
Anmälan görs via ‹www.camst.se›

Alla möten och konferenser:  
Läkartidningen.se/kalender

Hela kalendariet

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›

Barnanestesi, barnintensivvård, barn 
A-HLR, SK-kurs 19–23 november, i ar-
rangemang av barnanestesi- och inten-
sivvårdskliniken, Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna, i samarbete med 
Svensk förening för barnanestesi och 
intensivvård
Kursledning: Jonas Berner, tel 08-
517 772 49, e-post: 
jonas.berner@karolinska.se och Peter 
Larsson, tel 08-517 772 69, e-post:
peter.larsson@karolinska.se
Kurssekreterare: Leif Ekmark, tel 08-
517 737  06
Deltagaravgiften är 8 000 kr + moms
Anmälan görs senast den 1 september 
till Jonas Berner, Verksamheten för 
barnanestesi-operation-intensivvård, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karo-
linska universitetssjukhuset, 171 76 
Stockholm
Anmälningsblankett hämtas via 
‹www.sfai.se›
Besked om antagning lämnas senast 
den 30 september


