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n nytt om namn

Medicinska studierådet vid Uppsala 
universitet har delat ut 2012 års peda-
gogiska priser för insatser inom läkar-
utbildningen.

Årets mottagare av 
hederspriset »Lyktan« 
är Olle Nilsson, profes-
sor i ortopedi och vice 
ordförande för pro-
gramkommittén. 
I motiveringen till pri-
set framförs bl a: »Olle 
Nilsson har under 
många år betytt mycket 
för läkarprogrammet i 

Uppsala. Som ordförande för såväl pro-
gramkommittén som senare grundut-
bildningskommittén har han ständigt 
verkat för utbildningens och studenter-
nas bästa. Med sitt sympatiska och dip-
lomatiska sätt är han en god ledare och 
en förebild både som läkare och som 
människa. I utvecklingen av nya läkar-
programmet har Olle haft en central 
roll och bidragit till att programmet ge-
nomgått avgörande förändringar.«

»Munken« delas ut till en lärare/
handledare  som varit en god pedagog, 
och årets pristagare är Rolf Christof-
ferson, docent vid barnkirurgiska kli-
niken.

»Symbios«, som delas ut till bästa 
kursgivande enhet, går till kursled-
ningen för Ortopedi med Albert 
Christersson som blockansvarig.

»Inspiriet« tilldelas någon som utfört 
förtjänstfulla insatser för studenter på 
läkarprogrammet, och priset detta år 
går till Birgitta Sembrant, adminis-
tratör vid institutionen för medicinska 
vetenskaper samt kursadministratör 
för Klinisk medicin IV. n

Pedagogiska pristagare 
vid Uppsala universitet

Olle Nilsson

Cecilia Engström Mattisson har an-
tagits som docent i  ämnet kirurgi vid 
Sahlgrenska akademin,  Göteborgs uni-
versitet. n 

Ny docent i Göteborg

Axel Fugl-Meyer, Uppsala, 77 år, död 
17 juli
Erich List, Jönköping, 90 år, död
23 juni
Eva Walton, Stockholm, 61 år, död
 7 augusti
Lars-Erik Öman, Gammelstad, 65 år, 
död 27 juni

Avlidna

Den sökte författaren i Sommarkryss 
29–31 var Lennart Hellsing och titeln 
på dikten »Syrenen«. Den fullständiga 
meningen i det nedre rutsystemet ska 
vara: »Syrenen kom med turkarna till 
Wien. Till glädje för oss människor och 
bin. Kring alla torp och stugor nu den 
bär den sekelskiftesdoft som vi har 
kär.«

De tre först öppnade rätta svaren har 
skickats in av Roland Sahl, Nyköping, 
Lars Hammarin, Uppsala, och Chri-
stina Berntsson, Sävedalen. Vinnarna 
belönas med var sin bokcheck. n

Rätt lösning till 
Sommarkryss 29–31

n kalendarium
Uppsala medicinhistoriska förening, 
föredrag onsdagen den 19 september, kl 
18.30, Fåhraeussalen, Rudbecklabora-
toriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 
Uppsala 
Sven Widmalm: Medicinhistoria i Upp-
sala – pågående och planerad forskning
Föredraget efterföljs av supé (80 kr)
Anmälan till supén görs senast den 15 
september per e-post:
anders.uppfeldt@telia.com eller tel 
018-471 62 71 (kontorstid)

Medfödda metabola sjukdomar, ST- och 
vidareutbildningskurs 8–12 oktober för  
barnläkare, endokrinologer, neurolo-
ger, kliniska genetiker och kliniska 
kemister, Centrum för medfödda meta-
bola sjukdomar, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna
För ytterligare information, se
‹http://www.karolinska.se/CMMS›

Sex, gender and drugs II, symposium 
måndagen den 15 oktober, kl 08.30–
17.00, Nobel Forum, Karolinska insti-
tutet, i arrangemang av Läkemedels-
verket och Centrum för genusmedicin
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.ki.se/cfg/›
Anmälan görs senast den 10 oktober 
per e-post: ingeborg.eriksson@ki.se

Utbildning för studierektorer, 17–19 ok-
tober samt 19 november, Stockholm
Utbildningen vänder sig framför allt till 
ST-studierektorer
Kursledare: Hanna Frydén och Ingegerd 
Hoff Lindahl
Deltagaravgiften är 10 100 kr (exkl 
moms)
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via  
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20120037)

Svenskt smärtforum 2012, 18–19 okto-
ber, Skånes universitetssjukhus, Lund
Huvudtema: Långvarig smärta
För mer information, program och an-
mälan, se ‹www.smartinformation.se›

XX:e Medicinrättsliga seminarie- 
dagarna, 1–2 november, Westmanska 
palatset, Holländargatan 17, Stock-
holm, i arrangemang av Institutet för 
medicinsk rätt
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.imrab.se› (klicka på »Kur-
ser« och välj »Medicinrättsliga semina-
riedagarna 2012«)

Manuscript writing in English, kurs 5–9 
november, Karolinska institutet, Stock-
holm
För information om kursen och anmä-
lan, se ‹http://tinyurl.com/kiwriting› 
eller kontakta e-post:
kristoffer.mortsjo@ki.se

n disputationer

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

karolInSka InStItUtEt
• 12 september. Mats Hallgren: Studies 
in youth alcohol consumption and pre-
vention.
• 14 september. Jeanette Grundström: 
Immune regulation and modulation of 
allergy and inflammatory diseases.
• 14 september. Eivor Wiking: Health 
care on equal terms for immigrants in 
Sweden.

lInköpIngS UnIvErSItEt
• 14 september. Marie Rubér: Immuno-
pathogenic aspects on resolving and 
progressing appendicitis.

götEborgS UnIvErSItEt
• 14 september. Peter Adolfsson: Recrea-
tional scuba diving and type 1 diabetes 
– glucose control during physical exer-
cise.
• 14 september. Ellen Hanson: The
hemostatic pathways in ischemic stroke 
– clinical studies of genetic variation 
and plasma protein measurements.

lUndS UnIvErSItEt
• 14 september. Håkan Lövkvist: Heredi-
tary risk factors for stroke in humans 
– association studies with emphasis on 
familial and genotypic factors.


