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   ■ meddelanden

Lars Olson, hjärnforskare med passion för populärvetenskap, belö-
nas med Ångpanneföreningens pris för bästa kunskapsspridning.

Ångpanneföreningens pris 
tilldelas Lars Olson
Lars Olson, senior professor 
i neurovetenskap vid Karo-
linska institutet, har fått 
motta Ångpanneföreningens 
pris för att han på ett engage-
rat, ihålligt och mångfacette-
rat sätt spridit kunskap om 
hjärnan till allmänhet, pa-
tienter, vårdpersonal och po-
litiker.

Lars Olson har under hela 
sitt yrkesliv bedrivit en om-
fattande, entusiastisk och 
mycket framgångsrik peda-
gogisk och poulärvetenskap-
lig verksamhet för att levan-
degöra kunskap om hjärna 

och ryggmärg. Hans bidrag i 
form av föredrag, bl a i radio- 
och TV-framträdanden samt 
även i teaterföreställningar, 
har haft en avgörande bety-
delse för allmänhetens kun-
skap om och intresse för nerv-
systemet. Vid sidan av sina 
vetenskapliga publikationer 
har han även skrivit en rad 
böcker och bokkapitel för all-
mänheten om hjärnan, inte 
minst för ungdomar om vad 
som händer när hjärnan ut-
sätts för olika typer av över-
grepp, t ex i form av fysiskt, 
psykiskt och kemiskt våld. n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 84
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Johnny Ludvigs-
son, professor 
emeritus i pedi-
atrik vid Linkö-
pings universitet, 
har utsetts till he-

dersmedlem i European As-
sociation of the Study of Dia-
betes (EASD). Han är den 
tredje svensken att få utmär-
kelsen, som för första gången 
ges till en barnläkare. 

Ludvigsson har i ett otal 
offentliga sammanhang stått 
upp som en hängiven före-
språkare för forskning som 
syftar till att underätta lev-
nadsvillkoren för barn som 
drabbats av diabetes. Han har 
på ett unikt sätt kombinerat 
grundforskning och praktisk 
klinisk behandling av barn 
med diabetes. n

Utmärkelse till  
Johnny Ludvigsson

Vid Lunds universitet har 
som docenter antagits Sebas-
tian Albinsson i fysiologi, 
Rickard Ekesbo i allmän-
medicin, Carita Håkansson 
i hälsovetenskap, Gunilla 
Islander i anestesiologi och 
intensivvård, Karin Johans-
son i vårdvetenskap med in-
riktning sjukgymnastik, 
Björn Nilsson i cancersys-
tembiologi, Karen Odberg 
Pettersson i folkhälsoveten-
skap och Stefan Scheding i 
hematologi med inriktning 
cellterapi. n

Nya docenter i Lund

■ kalendarium

Håkan Bergander, Helsing-
borg, 81 år, död 13 oktober
Acke Hallén, Ånimskog, 
89 år, död 14 oktober
Bo Löfgren, Göteborg, 76 år, 
död 27 oktober

Avlidna

Lära lärarna – hur man prak-
tiskt lär ut kliniska färdighe-
ter, kurs 13–14 februari 2013, 
Practicum, Skånes universi-
tetssjukhus, Lund
Kursen arrangeras i samar-
bete med Patientförsäkring-
en LÖF och riktar sig till lä-
kare och sjuksköterskor som 
undervisar och handleder un-
der grund- och specialistut-
bildningarna för läkare och 
sjuksköterskor eller är instruk-
törer vid praktiska kurser
Kursavgiften är 8 000 kr 
(exkl moms)
Anmälan görs per e-post:  
annette.kall@skane.se eller 
tel 046-17 14 94. Sista anmäl-
ningsdag är den 11 januari
För ytterligare information, 
kontakta e-post:
anders.bergenfelz@med.lu.se

Om våldtäkt – konsekvenser 
för kvinnor, symposium fre-
dagen den 15 mars, Nanna 
Svartz auditorium, Karolins- 
ka universitetssjukhuset, 
Solna, i arrangemang av 
Svensk förening för psykoso-
cial obstetrik och gynekologi
Program
Moderator: Lotti Helström
09.00 Registrering
10.00 Inledning
10.10 Lotti Helström: Våldtäkt 
– ett trauma för hjärnan
11.00 Cristel Göranson: Sexu-
alitet efter våldtäkt
11.30–12.00  Elsa Lena Ry-
ding: Graviditet och förloss-
ning efter våldtäkt
13.15–14.00 Tommi Räihä: 
Våldtagen i ett fjärran krig
14.15 Katarina Wennstam: 
Flickan och skulden – sam-
hällets syn på våldtäkt
15.15 Diskussion
15.55–16.00 Avslutning
Deltagaravgiften är 700 kr 
för medlem, 500 kr för hel-
tidsstuderande och pensionä-
rer, 1 100 kr övriga
Anmälan görs senast den 1 
mars per e-post: 
anneli.kero@socw.umu.se

■■■  skicka in bidrag
Skriv och berätta om personer 
på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier 
eller forskaranslag. Bifoga  
gärna ett foto.

2006 gav Skåne-SÄL ut 
»Svärdslukerskan«, en bok 
med läkares och patienters 
berättelser från slutet av 
1900-talet. Det är korta och 
till stor del självupplevda his-
torier som ofta slutar med en 
humoristisk knorr. Boken 
blev en succé och tog slut på 
en månad.

Önskemål om en ny uppla-
ga har kommit från många 
håll. Redaktionen söker där-
för nya bidrag i samma stil. 
Skriv ner ett roligt och gärna 
humoristiskt minne och 
skicka till till Bengt Lind-
skog, Lärkvägen 114, 245 62 
Hjärup, e-post:
probelig@gmail.com

Om du vill veta mer, kon-
takta Bengt Lindskog, tel 
040-046 49 50. n

Berätta din historia!

läs mer Möten och konferenser:  
Läkartidningen.se/kalender 
Aktuella disputationer: 
Läkartidningen.se/disputationer 

Svenska neurologföreningen 
anordnar specialistexamen i 
neurologi 20–21 maj 2013 vid 
neurologiska kliniken, Karo-
linska universitetssjukhuset, 
Solna/Huddinge. Examina-
tionen innefattar såväl 
skriftligt som praktiskt prov 
med patientfall. Föreningen 
rekommenderar starkt att de 
som i det närmaste fullgjort 
sin specialisttjänstgöring el-
ler erhållit specialistkompe-
tens de senaste tre åren del-
tar i specialistexamen. 

Anmälan om deltagande 
lämnas senast den 1 mars via 
e-post till Sten Fredrikson, 
neurologiska kliniken, Karo-
linska universitetssjukhuset, 
Huddinge,  e-post:
sten.fredrikson@ki.se
Deltagarplats till examina-
tion ges i mån av plats i den 
ordning anmälan registreras, 
varför tidig ansökan om del-
tagande rekommenderas. n

ECO 2013, 20th European 
congress on obesity, May 
12–15, 2013, Liverpool
For more information, see 
‹www.eco2013.org/›

Specialistexamen
i neurologi


