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n nytt om namn

Läkarförbundets handledarpris 2012 
delades ut den 6 september i samband 
med kongressen Framtidens specialist-
läkare i Malmö. Priset går i år till May 
Olsson, distriktsläkare i Lenhovda,
och Frederik Buijs, kardiolog på Mora 
lasarett.

Läkarförbundets pris till handledare 
av AT- och ST-läkare har delats ut sedan 
2001. Efter nomineringar av Sylf-fören-
ingar runt om i landet utses de slutliga 
pristagarna av Läkarförbundets råd för 
utbildning och forskning. Förutom 
äran får pristagarna 10 000 kr.

May Olsson får priset 
för att hon »är en före-
bild för alla doktorer 
med sitt varma hjärta 
och sin lyhördhet. Trots 
fullspäckat schema fin-
ner hon tid att ge stöd 
och svar – alltid med ett 
leende på läpparna. 
May brinner för sitt 
yrke, sin vårdcentral 

och framför allt sina patienter. Hon är 
alltid lika nyfiken och inspirerad av sitt 
dagliga arbete på mottagningen – lika 
nyfiken som en nyutexaminerad doktor 
och det smittar av sig på yngre kollegor. 
Under hennes handledning får man 
inte bara ett erfaret och kunnigt stöd, 
utan man får inspiration och värme på 
köpet«.

Frederik Buijs tillde-
las priset för att han 
»ser alla situationer 
som undervisningstill-
fällen, där han alltid tar 
sig tid att med stort in-
tresse dela med sig av 
sin djupa kunskap inom 
kardiologin. Fritz för-
klarar varför man gör 
något och inte bara vad 
man gör. Med tålamod och tydlighet 
vägleder han oss som fullvärdiga kolle-
gor och lockar AT-läkaren att tänka 
själv, och när det inte räcker också läsa 
på! Han skapar teamkänsla i det kli-
niska vardagsarbetet. Han är aldrig 
dryg, aldrig klandrande utan alltid upp-
muntrande«. n

Duktiga handledare 
prisas av Läkarförbundet

May Olsson

Frederik Buijs

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

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

Sonia Andersson är sedan 
den 1 juni professor i obste-
trik och gynekologi vid  
Karolinska institutet med 
placering vid institutionen 
för kvinnors och barns häl-
sa, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna.

Björn Jakobsson, Linus Sundnäs och 
Stina Lidén har förordnats som ST-
läkare vid infektionskliniken, Läns-
sjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Solveig Wållberg Jonsson har an-
ställts som professor i reumatologi 
vid Umeå universitet, institutionen 
för folkhälsa och medicin, med tillträde 
den 1 juli. n

Sonia 
Andersson

På nya jobb

Bertil Axelsson har antagits som
docent i ämnet kirurgi med inriktning 
mot palliativ medicin vid Umeå uni-
versitet. n

Docentur

Den sökte författaren i Sommarkryss 
32–33 var Bengt Anderberg och titeln 
på dikten »På museet«. Den fullständi-
ga meningen i det nedre rutsystemet 
ska vara: »Nu smyger hovmästaren på 
mjuka mattor och med fingret på mun-
nen betraktar kammarjungfrun sin 
bild i den dunkla spegeln. De väldiga 
träden sänka sina flaggor«.

De tre först öppnade rätta svaren har 
skickats in av Martin Helsing, Örebro, 
Karin Bengtsson, Borås, och Kjell 
Rydh, Värnamo. Vinnarna belönas 
med var sin bokcheck. n 

Rätt lösning till 
Sommarkryss 32–33

n kalendarium

Bertil Björklund, Bromma, 91 år, död 
12 augusti
Anders Tolagen, Karlstad, 74 år, död 
24 augusti
Gunnar Wickbom, Örebro, 75 år, död 
16 augusti

Avlidna

Svenska Läkaresällskapet, debattkväll 
om genetikens växande betydelse, tis-
dagen den 29 september, kl 18.00, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Moderator: Eva Nordin
Medverkande: Anna Bratt, Nils Conradi 
och Ulf Kristoffersson
För mer information, se ‹www.sls.se›
Ingen föranmälan krävs

9:e Nationella kvalitetsdagen för pri-
märvården, tisdagen den 27 november, 
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm
Teman:
• Nationell satsning på uppföljning och 
förbättring i primärvård
• Helgar målen medlen när det gäller 
levnadsvanor?
• Har du svårare än förr att hinna med 
dina patienter? Det finns förklaringar!
För program och anmälan, se 
‹www.sfam.se› under »Kalendarium«
Sista anmälningsdag är den 30 oktober

uppSALA uNIveRSItet
• 28 september. Margareta Halin Lejon-
klou: The MEN 1 pancreas: tumor 
development and haploinsufficiency.
• 28 september. Anncarin Svanberg: 
Mucositis prevention for patients re-
ceiving high dose chemotherapy and 
stem cell transplantation: preventive 
strategies – there is always more to do.

öReBRo uNIveRSItet
• 28 september. Reidun Stenberg: 
Dietary antibodies and gluten related 
seromakers in children and young 
adults with cerebral palsy.

KARoLINSKA INStItutet
• 28 september. Lisa Olsson: Autoim-
mune diabetes in adults. Epidemiologi-
cal studies of risk factors and mortality.
• 28 september. Fredrik Swahn: Aspects 
of interventional endoscopic treatment 
of common bile duct stones.

LINKöpINGS uNIveRSItet
• 28 september. Lena Forsberg: Cardiac 
function and aortic valve intervention 
– echocardiographic studies of myocar-
dial recovery in patients with severe 
aortic valve disease. 

LuNDS uNIveRSItet
• 28 september. Sara Alkner: Predicting 
prognosis and tamoxifen response in 
breast cancer. With a special focus on 
contralateral breast cancer.

17:e Nationella kvalitetsregisterkonfe-
rensen, 10–11 oktober, Karlstad
För program och anmälan, se
‹http://www.kvalitetsregister.se/ 
konferenser_5›

n disputationer


