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n nytt om namn

Lennart Christiansson, överläkare 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
har valts till ny ordfö-
rande för European 
Board of Anaesthesiol-
ogy (EBA), en speciali-
tetsgren inom UEMS 
(EU:s medicinska speci-
aliteter). Han är sedan 
tidigare svensk delegat 
för European Society of 
Anaesthesiology, ESA.

De senaste fem åren 
har Christiansson varit 
ordförande för den »joint committee« 
som EBA och ESA bildat för ackredite-
ring av specialistutbildning i Europa. 
Sedan två år tillbaka är han även medi-
cinsk expert för EU Civilian Response 
Team och har ansvarat för uppbyggnad 
av sjukvården inom EU-missionen i  
Kosovo. n 

Lennart Christiansson 
ny ordförande för EBA 

Lennart
Christiansson

Sylf Nordvästra Götaland har utsett 
årets bästa handledare av ST-läkare 
inom NU-sjukvården.

Priset går till Barbro 
Edéus-Karlsson,

 distriktsläkare vid 
Silentzvägens vårdcen-
tral i Uddevalla, med 
följande motivering: 
»För sin aldrig sinande 
källa av djup men också 
uppdaterad medicinsk 
kunskap och den ypper-
liga förmågan att lära ut 
denna. För sitt sätt att 

dela med sig av sina erfarenheter vad 
gäller samtal  med patienterna och 
kommunikation med övriga kollegor 
och sjukvård. För att alltid måna om 
sina ST-läkare, att bry sig om hur det är 
både på arbetsplatsen och privat. För 
sitt engagemang att låta ST-läkaren bli 
självständig men aldrig behöva känna 
sig otrygg. Helt enkelt en förebild för 
ST-läkare och en ideal handledare.« n 

Prisbelönt handledare 
i Nordvästra Götaland

Barbro Edéus-
Karlsson

Vid Linköpings universitet har som do-
center antagits Ingrid Thyberg i reu-
matologisk rehabilitering, Henrik 
Lövborg i farmakologi, inriktning far-
makoterapi, och Åsa Carlsson Ted-
gren i medicinsk radiofysik. n

Nya docenter i Linköping

Hilding Andreae, Strängnäs, 84 år, 
död 7 oktober
Jerker Hamrén, Karlstad, 40 år, död 
23 september
Ernst-Olov Janson, Göteborg, 81 år, 
död 25 september
Birgit Kleen, Lidingö, 85 år, död 5 ok-
tober
Henryka Koronska, Stockholm, 83 år, 
död 29 september
Torgny Rasmuson, Umeå, 66 år, död 
18 september

Avlidna

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 6 november, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Uterustransplantation
Medverkande: Håkan Billig och Mats 
Brännström
Ingen föranmälan krävs
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Läkare mot tobak, 20-årsjubileum och 
seminarium torsdagen den 8 november, 
kl 17.00–19.00, Sveriges läkarförbund, 
Villagatan 5, Stockholm
Program
Hans Gilljam: De första 20 åren – en 
kort tillbakablick
Stefan Lindgren: Kan den nya läkarut-
bildningen skapa mer hälsofrämjande 
och förebyggande doktorer?
Göran Boëthius: Utfasning av tobaks-
bruket – en realistisk strategi som kan 
utmana läkarkåren?
Subskriberad mingelsupé (100 kr)
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post: 
boethius@tobaksfakta.se

Patienten som kund – nya roller i pri-
märvården, symposium den 15 novem-
ber, Stockholm, i arrangemang av 
Svenska distriktsläkarföreningen
Ur programmet
• Vad innebär denna förändring?
•  Kan patienten i alla sammanhang be-

traktas som kund?
•  Vilka konsekvenser kan ett förändrat 

patient–läkarförhållande innebära?
•  Blir det bättre  med vårdval i primär-

vården?
Medverkande: Anders Anell, Mats Ols-
son, Torbjörn Tännsjö och Christer 
Olofsson. I debatten deltar Hans Dahl-
gren, Lena Hallengren (S), Anders W 
Jonsson (C) och Robert Svartholm
Debattledare: Katarina Hultling
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.svdlf.se›

Kurs i bergsmedicin, 21–23 januari 
2013, Sahlgrenska universitetssjukhu-
set, Göteborg, arrangerad av avdelning-
en för anestesiologi och intensivvård
Ur programmet:
Höghöjdsfysiopatologi, lavinmedicin, 
hypotermi–köldskada, klätterskador, 
alpin skidmekanik–knätrauma
För ytterligare information, kontakta 
e-post: stefan.zall@vgregion.se

Katastrof och skadehandläggning vin-
tertid, kurs 17–23 mars 2013, Riks-
gränsen
Kursen innehåller många praktiska öv-
ningar både inomhus och utomhus. 
Teoretiska föreläsningar och gruppöv-
ningar inkluderar bl a hypotermi, 
kylskador, katastrofhandläggning, ka-
tastrofövning och traumatologi 
För ytterligare information, schema 
och anmälan, se ‹www.nll.se› under 
fliken »Jobb och utbildning«, sök 
»Riksgränsenskursen« eller kontakta 
e-post: ann-katrin.fredlundstalnacke@
vardforbundet.se alternativt:
fredrik.kjellberg@nll.se
Sista anmälningsdag är den 7 december

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

n disputationer
KaroLinSKa inStitutet
• 2 november. Ásgerður Sverrisdóttir: 
Adjuvant tamoxifen and luteinizing 
hormone-releasing hormone agonists 
in premenopausal breast cancer.
• 9 november. Björn Barenius: Anterior 
cruciate ligament reconstruction. 
Studies on morbidity, function and 
health-related quality of life.

LinKöPingS univerSitet
• 2 november. Fredrik Lundin:  Idio-
pathic normal pressure hydrocephalus 
– aspects on pathophysiology, clinical 
characteristics and clinical evaluation 
methods.

göteborgS univerSitet
• 9 november. Dimitris Kardassis: 
Cardiovascular structure and function 
in obesity. The impact of body composi-
tion, sleep apnea and sustained weight 
loss.

LundS univerSitet
• 2 november. Dorthe Aamand Grabau: 
Breast cancer. Quality assurance and 
prognosis.


