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   ■ meddelanden

Kirurgen Karolin Isaksson får läkarstudenternas pris för bästa 
handledning under höstterminen 2012.

Pedagogisk pris för 
god handledning i Lund
Karolin Isaksson, läkare 
och doktorand vid kirurgiska 
kliniken, Skånes universi-
tetssjukhus i Lund, får det 
pedagogiska priset »Skalpel-
len«, som delas ut av studen-
terna på termin 8. 

Priset, som avser höstter-
minen 2012, delades ut i sam-
band med kursavslutningen 

den 18 januari med följande 
motivering: »Med glimten i 
ögat har hon mött oss på vår 
nivå i undervisningen och va-
rit mån om stämningen och 
bemötandet på kliniken.«

Priset till bästa placering 
gick för tolfte gången till 
anestesikliniken vid Skånes 
universitetssjukhus i Lund. n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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Svante Norgren 
har utsetts till di-
visionschef för 
Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Ka-
rolinska univer-
sitetssjukhuset i 
Solna, där han 
varit tillförord-

nad divisionschef sedan i 
höstas. Han efterträder Bar-
bro Fridén som numera är 
sjukhusdirektör för Sahl-
grenska universitetssjukhu-
set i Göteborg.

Miriam Mints 
har anställts som 
universitetslek-
tor i obstetrik och 
gynekologi vid 
institutionen för 
kvinnors och 
barns hälsa,  
Karolinska uni-

versitetssjukhuset i Solna. 
Lektoratet är inriktat på an-
svar för det internationella 
undervisningsutbytet vid in-
stitutionen och utvecklingen 
inom området gynekologisk 
cancer. n

På nya jobb

Svante 
Norgren

Miriam 
Mints

Vid Umeå universitet har 
som docenter antagits John 
Kinsman i global hälsa och 
Joakim Rocklöv i epidemio-
logi. n

Nya docenter i Umeå

■■■  skicka in bidrag
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om 
namn« från våra läsare. Skriv 
och berätta om personer på nya 
jobb eller uppdrag, vilka som fått 
utmärkelser, stipendier eller fors-
karanslag. Bifoga gärna ett foto.

■ kalendarium
Medicinhistoriska museet i 
Uppsala, föreläsning sönda- 
gen den 3 mars, kl 13.30–
14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Nils Uddenberg: Linné och 
mentalsjukdomarna
Ingen föranmälan krävs

Läkarföreningen för integra-
tiv medicin, årsmöte lörda-
gen den 9 mars, Nanna 
Svartz aula, huvudingången, 
Karolinska universitetssjuk-
huset, Solna
Program
09.00–10.00 Årsmötesför-
handlingar
10.20–11.20 Walter Osika: 
Neurovetenskapliga aspekter 
på mindfulness
11.30–12.00 Ola Schenström: 
Mindfulness i hälso- och 
sjukvård – upplevelsebase- 

rade moment ingår
12.30 Lunch
14.00–15.30 Ingemar Ern-
berg: Den EPIgenetiska pro-
grammeringen råder över 
hälsa och sjukdom
För mer information, se 
‹www.integrativ-medicin.se›

Svenska sällskapet för re-
produktionsmedicin, årsmöte 
12–13 april, Svenska Läkare-
sällskapet, Klara Östra Kyr-
kogata 10, Stockholm
Tema: För sjuk för att få barn
För information och anmä-
lan, se ‹www.ssrm.se›

Registry-based research in 
Sweden – past, present and 
future, konferens torsdagen 
den 25 april, Eugeniahem-
met, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna
För information, program 
och anmälan, se ‹http://ki.se/
ki/jsp/polopoly.jsp?d=
22400&a=157540&l=sv›

Balint seminar and workshop 
for trainee Balint leaders, 
prospective leaders and in- 
experienced leaders, freda-
gen den 3 maj, kl 09.00–16.00,  
Klubbrummet, Svenska Lä-
karesällskapet, Stockholm, i 
arrangemang av Svensk för-
ening för medicinsk psyko- 
logi i samarbete med den 
skånska Balintgruppledarut-
bildningen och International 
Balint Federation
Konferensspråket är eng- 
elska
För ytterligare information, 
program och anmälan, se 
‹www.sfmp.se›

Balint conference and 
workshop, 4–5 maj, Söder-
sjukhuset, Stockholm, i ar-
rangemang av Svensk fören-
ing för medicinsk psykologi i 
samarbete med International 
Balint Federation
Konferensspråket är eng- 
elska
För mer information, pro-
gram och anmälan, se  
‹www.sfmp.se›

Bakjourskurs för specialister 
i internmedicin, internat 6–8 
maj, Rosersbergs slott, Upp-
land, arrangerad av Svensk 
internmedicinsk förening
För information och anmä-
lan, se ‹www.sim.nu›

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

Utbildning för studierekto-
rer, 3–5 juni samt 30 augusti 
(OBS ändrat datum)
Utbildningen vänder sig 
framför allt till ST-studierek-
torer
Kursledare: Hanna Frydén 
och Ingegerd Hoff Lindahl
Deltagaravgiften är 10 900 kr 
(exkl moms)
Utbildningen är granskad 
och godkänd av IPULS. Full-
ständig kursbeskrivning 
finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 
20120037)

18th Nordic congress of  
general practice, August 21–
24, Tampere, Finland
Theme: Promoting part-
nership with our patients – a 
challenge and a chance for 
primary care
For more information and 
programme, see ‹www.
nordicgp2013.fi›

6:e Nordiska specialistkur-
sen i palliativ medicin med 
start i september 2013, i ar-
rangemang av de nordiska 
specialistföreningarna för 
palliativ medicin
För ytterligare information 
och anmälningsblankett, se 
‹www.slf.se/sfpm›
Sista anmälningsdag är den 
15 mars

SIM-veckan 2013, årlig fort-
bildningsvecka för ST-läkare 
och specialister med uppda-
tering inom internmedicinen 
och närliggande ämnen, 23–
27 september, Clarion Hotel 
Gillet, Uppsala, arrangerad 
av Svensk internmedicinsk 
förening
För ytterligare information, 
program och anmälan, se 
‹www.sim-veckan.se›


