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n nytt om namn

Vid Umeå universitet har som docenter 
antagits Marie Burstedt i oftalmiatrik 
och Torbjörn Lind i pediatrik.  n 

Nya docenter i Umeå

Jan Thorell, Skanör, 77 år, död 17 ok-
tober
Tamas Zilahi, Värnamo, 62 år, död 25 
oktober

Avlidna

Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 20 november, kl 18.00, Svenska Lä-
karesällskapet, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm
Fotokonsten i medicinens tjänst
Medverkande: Karin Johannisson och 
Anders Persson
För mer information, se ‹www.sls.se›

Martin Wohlin, universitetslektor i 
akutsjukvård vid Akademiska sjukhu-
set, har utsetts till mot-
tagare av Regnells pe-
dagogiska pris som de-
las ut av institutionen 
för medicinska veten-
skaper vid Uppsala uni-
versitet efter nomine-
ring från läkarstuden-
terna. 

I motiveringen fram-
förs : »Martin Wohlin 
förtjänar Regnells pris, då han, med ett 
aldrig sinande intresse för utbildning, 
pedagogik, patienters och studenters 
situation, bedriver undervisning i akut-
medicin. Martin har dessutom en för-
måga att göra undervisningen levande 
och få alla viktiga fakta att sätta sig, 
utan att någonsin vara mästrande, 
överdrivet formalistisk, eller enformig. 
Han har ett unikt sätt att se på sitt ar-
bete – ’som en bonde som sår och skör-
dar’ – och ett engagemang för akutverk-
samhet och undervisning, som står utan 
motsvarighet«. Priset är på 10 000 kr. n
 

Regnells pedagogiska pris 
till Martin Wohlin

Martin Wohlin

n kalendarium

Seminarium med anknytning till integ-
rativ medicin, fredagen den 23 novem-
ber, Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 
41, Stockholm, i arrangemang av Lä-
karföreningen för integrativ medicin 
(LIM) och Föreningen för integrativ 
medicin (FIM)
Moderator: Åke Färnlöf
Program
13.00 Rune Eliasson, Torkel Falkenberg: 
Hälsningsanföranden
13.10–14.00 Johanna Hök, Bo Edelstam: 
Naturläkemedel – från farmakologi till 
praktik
14.10–14.40 Rune Eliasson: Har beslutet 
i Högsta förvaltningsdomstolen påver-
kat Socialstyrelsen? Information bl a 
om den s k »Scandlabskandalen«
15.00 Tore Scherstén: Inflammation 
som orsak till folksjukdomar
15.30–16.00 Karl Arfors: Omega 3/ome-
ga 6 och deras roll i inflammation
16.10  Ralf Sundberg: Kolesterolets roll i 
åderförkalkningen
16.45 Diskussion och sammanfattning
17.15 Mötet avslutas
Deltagandet är avgiftsfritt för medlem-
mar i LIM. Medlemmar i FIM erlägger 
100 kr, övriga 200 kr. Avgiften inbeta-
las på LIM:s postgiro 93 44 11-0 eller  
bankgiro 101-8811. Ange namn och »IM 
23 november«
Sista anmälningsdag är 21 november

Pediatrisk hematologi, utbildningsdag 
tisdagen den 12 februari 2013, Svenska 
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrko-
gata 10, Stockholm, i arrangemang av 
Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk 
hematologi (VPH)
Tema: Neutropenier och neonatal he-
matologi
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹http://www.blf.net/onko/
page4/index.html›
Anmälan görs senast den 28 januari per 
e-post: ulf.tedgard@skane.se

Irene Åsberg, distriktsläkare på Da-
lens vårdcentral, har tilldelats ST- 

forum Stockholm Sö-
ders handledarpris .

Motiveringen lyder: 
»Med lång erfarenhet 
och en stor nypa för-
nuft stöttar och under-
visar Irene såväl pa-
tienter som kollegor. 
Trots en ofta fullbokad 
arbetsdag tar hon sig 
alltid tid för att lyssna 

och handleda. Irene har gång på gång 
visat att ett respektfullt bemötande och 
ett genuint intresse för patientens pro-
blem är de avgörande parametrarna för 
en lyckad konsultation. Hon ger stöd 
för ST-läkarnas idéer och önskemål och 
en ger en stor frihet att individuellt an-
passa ST-utbildningen. Irene Åsberg är 
ett föredöme både som läkare och 
handledare.« n

Årets ST-handledare 
i södra Stockholm

Irene Åsberg

Läkare för miljön: Kemikalier och barns 
hälsa, program onsdagen den 28 no-
vember på Medicinska riksstämman, 
Stockholmsmässan, Älvsjö
12.30–13.20, sal K24. Philippe Grand-
jean: Chemical brain drain of today’s 
children
14.30–16.00, sal K11. Barnen, kemika-
lierna och framtidens folksjukdomar 
– om hormonstörande ämnen
Medverkande: Monica Lind, Olle Söder, 
Carl-Gustav Bornehag, Henrik Viberg, 
Staffan Skjerving och Ingrid Eckerman 
Moderator: Bertil Hagström
16.15–17.00 Svenska Läkaresällskapets 
scen. Philippe Grandjean, Ingrid Ecker-
man: Samtal om barn och kemikalier

Sektionen för venereologi inom SSDV, 
utbildningsdag fredagen den 8 februari, 
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Program
08.30–09.00 Registrering
09.00 Per Anders Mjörnberg: Välkom-
men
09.15 Björn Strander: Cancer som smit-
tar och vaccin som skyddar – erfaren-
heter av HPV-vaccination
10.00–10.45 Peter Lidbrink: Ospecifika 
uretriter
11.15 Magnus Unemo: Gonorré – senaste 
rönen och problem inom diagnostik och 
behandling
12.00 Lunch
13.15 Anders Blaxhult: Nytt om HIV, be-
handling och smittsamhet
14.00–14.45 Harald Moi: Exotisk vene-
reologi
15.05 Margot Wallström: En annan 
sorts krig – konfliktrelaterat sexuellt 
våld  
15.50–16.00 Per Anders Mjörnberg:
Avslutning
Deltagaravgiften är 800 kr för medlem, 
1 200 kr för icke medlem
Anmälan görs per e-post:
karin.andersson@regionhalland.se

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

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


