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n nytt om namn

Sjukhusläkarnas pris till personer som 
stått upp för demokrati och yttrande-
frihet i vården till gagn för patienter 
och läkare, Årets visslare, delades ut 
den 5 september i Malmö i samband 
med invigningen av kongressen Fram-
tidens specialistläkare.

I år delades två visslarpriser ut, det 
första till överläkarna Stefan Branth,
Lasarettet i Enköping, Nils-Peter Gil-
gen, Mälarsjukhuset, och Kjell Lars-
son vid Norra Älvsborgs sjukhus, det 
andra till Mats Edman, chefredaktör 
för Dagens Samhälle.

Stefan Branth får priset 
»för att genom eget vitt-
nesmål från vårdens var-
dag ha riktat uppmärk-
samhet på att överbelägg-
ningar på sjukhus innebär 
patientsäkerhetsrisker
och påfrestningar på per-
sonalen.«

Nils-Peter Gilgen och Kjell Larsson 
uppmärksammas för att de »represen-
terar många flera som står upp i varda-
gen för patienternas säkerhet, ingen 
nämnd och ingen glömd«.

Mats Edman får priset med följande 
motivering: »Dagens Samhälle har 
under Mats Edmans ledning utvecklats 
till en tidning som axlat rollen av obe-
roende granskare av kommuner och 
landsting till gagn för medborgare och 
anställda.«

Friska sjukvårdspriset delas ut till en 
person som genom enträget arbete 
lyckats få varaktig förbättring inom 
vården för patienter och läkare. 

Barbro Westerholm, professor eme-
rita och riksdagsledamot, får priset  
»för ett långt och oförtröttligt arbete 
för mänskliga rättigheter inom och 
utanför sjukvården«. n

Sjukhusläkarnas 
visslanpristagare 2012
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Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Thomas Areschoug i medi-
cinsk mikrobiologi, Eva Bengtsson i 
experimentell kardiovaskulär forsk-
ning, Ann Bremander i experimentell 
reumatologi, Meliha Crnkic Kapeta-
novic i reumatologi, Anna Darabi
i experimentell tumörbiologi, Lars Ek-
blad i experimentell onkologi, Henrik 
Engblom i experimentell klinisk fysio-
logi, Jens Lagerstedt i medicinsk pro-
teinvetenskap och Sandra Lindstedt 
Ingemansson i toraxkirurgi. n

Nya docenter i Lund

Studenterna på termin 7 vid läkarut-
bildningen i Lund har utsett pedagogis-
ka pristagare för bäste handledare re-
spektive bästa kliniska placering under 
vårterminen 2012. 

Till bäste handledare 
valdes Dirk Wuttge, 
läkare på reumatologis-
ka kliniken, Skånes 
universitetssjukhus i 
Lund, med motivering-
en: »en sällsynt bra 
kombination av pedago-
gisk skicklighet, klinisk 
kompetens, evidensba-
serat synsätt och per-

sonliga egenskaper som engagemang 
och öppenhet.«

Till bästa kliniska placering utsågs 
infektionskliniken, som fick priset för 
fjärde gången i rad (tillika alla de 
terminer som den nya studieordningen 
för läkarutbildningen i Lund varit i 
funktion). n

Dirk Wuttge får pris 
för god handledning

Dirk Wuttge

Leif  Jernelöv, Bromma, 66 år, död
12 augusti
Per-Olof Magnusson, Tidaholm, 77 år, 
död 18 juli
Anna Persson, Gävle, 62 år, död 21 
augusti
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Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 18 september, kl 18.00, Svenska Lä-
karesällskapet, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm
Hälsa till Strindberg!
Medverkande: Stephan Rössner, Lennart 
R Svensson och Bobo Steneby
Ingen föranmälan krävs

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 376:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 27 september, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Pelle Lindqvist: Sol, vitamin D och kvin-
nohälsa
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta e-
post: goran.bjork@bahnhof.se

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

Pediatriskt IBD-möte, 18–19 oktober, 
Wilandersalen, M-huset, Universitets-
sjukhuset, Örebro
Program
TORSDAG 18 oktober
12.30 Registrering och välkommen
13.00 Åke Öst: Inflammatorisk tarm-
sjukdom. Skillnad mellan ulcerös kolit 
och Crohns sjukdom
13.45 Åke Öst: Cancerscreening 
14.15 Martin Rejler: Förbättringskun-
skap inom IBD-vården
15.30 Andrew Hart: Does diet cause 
IBD? The evidence so far 
16.20 Christian Jacobsen: Epidemiologi
19.30 Middag

FREDAG 19 oktober
08.30 Robert Saalman m fl: Behandling. 
Genomgång av ändrade punkter i vård-
programmet Akut kolit och enteral nu-
trition
09.15 Ulrika Faberberg: ESPGHAN:s 
och ECCO:s konsensus om diagnostik 
och behandling vid pediatrisk ulcerös 
kolit
10.30 Petter Malmborg: Portokriterier 
för diagnostik
11.00 Ulf Hindorf: Azatioprin. Behand-
ling, långtidsuppföljning, biverkningar
11.50 Pia Karlsland-Åkeson: Bristtill-
stånd D-vitamin
12.20 Avslutning
Anmälan görs via ‹http://www.orebroll.
se/uso/ibdmote201210›
För information, kontakta e-post:
eva.lindberg@orebroll.se

Osteoporos och träning. Träningsrikt-
linjer för personer med osteoporos och 
kotkompressioner, endagsutbildning 
för sjukgymnaster och friskgymnaster 
med ryggintresse 12 november eller 
7 februari 2013, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Huddinge
Deltagaravgiften är 400 kr
Anmälan görs per e-post:
Berit.Wennang@karolinska.se
För ytterligare information, se  
‹www.svenskaosteoporossallskapet.se› 
under »Vårdpersonal«

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


