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Vid Handledarforum som 
hölls den 24 januari delades 
pris ut till 2012 års bästa 
handledare vid Hallands 
sjukhus i Halmstad.

Priset för 
bästa hand-
ledning av 
AT-läkare gick 
till Jörgen 
Hallgren, 
överläkare på 
medicinklini-
ken. I motive-
ringen fram-
förs bland an-

nat att han »är ett föredöme 
för alla läkare på sjukhuset i 
Halmstad. Han väcker intres-
se för att lära och visar hur en 
läkare ska vara. Jörgen är öd-
mjuk och tvekar aldrig över 
att ge feedback. Han tar dess-
utom handledaruppgiften på 
allvar och tar ansvar för att 
föra kunskapen vidare«.

Pär Eriks-
son, ST-läka-
re på ortoped-
kliniken, fick 
priset till bäs-
ta student-
handledare.

I nomine-
ringen står att 
»Pär är god 
till att under-

visa och lyhörd för individu-
ella önskemål. Han är dessut-
om tillmötesgående och alltid 
trevlig«. n

Prisbelönta hand- 
ledare i Halmstad

Jörgen
Hallgren

Pär 
Eriksson

Sylf Örebro de-
lar ut handle-
darpriset 
»Ledstjärnan« 
till en person 
som utmärkt 
sig som en syn-
nerligen bra 
och lämplig 
handledare.

2012 års pris 
går till Niklas Sjölander, 
distriktsläkare och verksam-
hetschef vid Nora vårdcen-
tral. Han får utmärkelsen 
med följande motivering: 
»Niklas Sjölander är en myck-
et god distriktsläkare, men 

2012 års »Ledstjärna« 
utsedd i Örebro

Niklas 
Sjölander

också en inspiratör och gläd-
jespridare för alla i sin om-
givning. Dörren är alltid öp-
pen hos Niklas, inga frågor är 
för obetydliga och man kän-
ner sig alltid välkommen. 
Som handledare kan han 
snabbt växla fokus från de 
små till de stora frågorna och 
inspirerar till eget lärande 
genom utmanande frågor. 
Han agerar alltid med pondus 
och trygghet och i hans hand-
ledarskap finns alla möjlig-
heter för yrkesmässigt såväl 
som personligt växande.« n

Vid medicinska fakulteten, 
Umeå universitet, har som 
docenter antagits Mats 
Djupsjöbacka i rörelseve-
tenskap samt Mats Löfgren i 
obstetrik och gynekologi. n

Nya docenter i Umeå

Olof Bergqvist, Göteborg, 
58 år, död 1 februari
Frank Falkestav, Lund, 
73 år, död 2 februari
Madeleine Lindahl, Stock-
holm, 68 år, död 1 februari
Clas G Lindström, Trelle-
borg, 72 år, död 28 januari
Kerstin M E Sahlin, Stock-
holm, 78 år, död 8 februari
Per-Jan Wållgren, Karl-
stad, 83 år, död 12 februari
Ilmars Zvejnieks, Lund, 89 
år, död 15 februari 

Avlidna

Svenska Läkaresällskapet, 
tisdagssammankomst den 19 
mars, kl 18.00, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm
När och hur får vi dö?
Moderator: Gunnar Akner
Medverkande: Ingrid Ecker-
man, Barbro Westerholm och 
Ludvig Rasmusson
För mer information, se 
‹www.sls.se›
Ingen föranmälan krävs

Helsingborgs Läkaresäll-
skap, föreläsning torsdagen 
den 21 mars, kl 18.30, Medi-
cinhistoriska museet,  Hel-
singborg
Richard Frobell: Knäskador 
och artros
Föranmälan till måltid görs 
via ‹http://www.
helsingborgslakaresallskap.se›

Karlskrona läkareförening 
inbjuder till sitt 1 382:a ordi-
narie sammanträde, torsda-
gen den 21 mars, kl 18.30, å 
Sjöofficerssällskapets lokaler 
i Karlskrona
Tobias Andersson-Granberg: 
Logistik och beredskap inom 
akutsjukvården
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@
gmail.com
För information, kontakta 
e-post: hakan.klementsson@
ltblekinge.se

Röda korsets center för tor-
terade flyktingar, föreläsning 
om flyktingar och trauma 
torsdagen den 21 mars, kl 
14.30–17.00, Hornsgatan 54, 
Stockholm
Sverre Varvin: Hur möter vi 
flyktingar från världens kon-
flikter? Kliniska erfarenhe- 
ter av komplex PTSD hos 
flyktingar
För information, se ‹www.
redcross.se/rkcstockholm›
Anmälan görs per e-post:
frida.johansson.metso@
redcross.se

Svenska sällskapet för bi-
polär sjukdom (SSBS), vår-
möte torsdagen den 18 april, 
Svenska Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Program
09.00 Mats Adler: Inledning
09.15 Anders Wallin: Kognitiv 
medicin ur ett psykiatriskt 
perspektiv
11.45 Reflektioner
12.00 Lunch
13.00 Timea Sparding: Aktu-
ell forskning om bipolär sjuk-
dom och kognition
14.00–15.00 Workshop. Vad 
kan vi implementera i vår kli-
niska vardag?
15.30 Årsmöte
16.30 Avslutning

Stockholms obesitasdagar, 
18–19 april, Norra Latin, 
Stockholm
För information, program 
och anmälan, se
‹www.obesitasdagar.se›

Vårmöte i patologi, 15–17 
maj, City Conference Centre 
Folkets Hus, Stockholm
För information, program 
och anmälan, se 
‹www.patologi2013.se›

Sveriges äldre läkare, SÄL, 
vår- och årsmöte 17–19 maj, 
Sophiahemmet, Stockholm, 
med fortbildningsprogram 
och sociala aktiviteter
Anmälan: Senast den 1 april 
per e-post: peter.moller@
sophiahemmet.se
För ytterligare information, 
se ‹www.slf.se/sal› eller kon-
takta e-post: 
rinder@brevet.nu

Kris- och traumacentrum, se-
minarium 27–28 september, 
Hilton Stockholm Slussen 
Hotel, Stockholm
Program
Från neurobiologi till klinisk 
praxis
Rachel Yehuda: How current 
developments in molecular 
biology and endocrinology 
can inform our understand-
ing of PTSD risk and treat-
ment response: (I) Adult 
children of Holocaust sur-
vivors. (II) Genetic, epige- 
netic, molecular and endo- 
crine correlates before and 
after treatment
Ruth Lanius: The relevance of 
the social cognitive and affec-
tive neuroscience (SCAN) pa-
radigm for the understand- 
ing of early trauma
Marylene Cloitre: Treating 
complex PTSD with STAIR 
narrative therapy
För ytterligare information 
och anmälan, se ‹www. 
krisochtraumacentrum.se›

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

Vård efter hjärtstopp, skan-
dinaviskt utbildningsmöte 
30–31 maj, Skånes universi-
tetssjukhus, Lund
För mer information, pro-
gram och anmälan, se ‹www.
malmokongressbyra.se/
hjartstopp›

SIM-veckan 2013, årlig fort-
bildningsvecka för ST-läkare 
och specialister med uppda-
tering inom internmedicinen 
och närliggande ämnen, 23–
27 september, Uppsala, ar-
rangerad av Svensk intern-
medicinsk förening
För ytterligare information, 
se ‹www.sim-veckan.se›


