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ST-läkarna på 
medicinklini-
ken, Capio S:t 
Görans sjuk-
hus i Stock-
holm, har nu 
röstat fram 
2012 års bästa 
handledare.

Priset går 
till Åsa Lan-

derholm, överläkare i neuro-
logi, med följande motive-
ring: »för sitt genuina engage-
mang för patienter såväl som 
ST-läkare, sitt ständigt glada 
humör och sin förmåga att 
entusiasmera omgivningen 
för läkekonst i allmänhet och 
neurologi i synnerhet«. n

Prisad handledare 
på S:t Görans sjukhus

Åsa 
Landerholm

Vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, har 
som docenter antagits Mo-
gens Bove i otorinolaryngo-
logi, Anders Ståhlberg i mo-
lekylär medicin och Made-
leine Rådinger i experimen-
tell immunologi. n 

Nya docenter 
i Göteborg

Carl-Åke Hjalt, Munka-
Ljungby, 72 år, död 26 februari
Anna-Lisa Melin, Stock-
holm, 81 år, död 1 mars
Ove Nisell, Danderyd, 91 år, 
död 2 mars
Krystyna Tarnawska, 
Sundbyberg, 81 år, död 23 
februari

Avlidna

■■■  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.

Josefine Forssell och To- 
bias Sivlér har förordnats 
som ST-läkare inom verk-
samhetsområdet psykiatri 
vid Länssjukhuset Sunds-
vall–Härnösand. n

På nya jobb

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

Stiftelsen för medicinsk bil-
dering till Erik Lysholms 
minne har bildats av Svensk 
förening för neuroradiologi 
genom donationer och har till 
ändamål att stödja forskning 
med medicinska bildgivande 
metoder för att få ökad kun-
skap om centrala nervsyste-
met och dess funktioner. 
Även klinisk forskning som 
ligger till grund för neurolo-
gisk eller neurokirurgisk 
verksamhet kan få stöd. I bil-
dering inbegrips kartlägg-
ning av morfologi likaväl som 
funktion eller dynamiska för-
lopp, med kända eller nya  
metoder.

Huvuddelen av stiftelsens 
avkastning är avsedd att de-
las ut i form av anslag för ett 
eller två projekt årligen. För 
2013 utlyses ett stipendium 
på 50 000 kr. Ansökan skall 
innehålla projektbeskriv-
ning, kostnadsberäkning och 
uppgift om var projektet skall 
genomföras. Tänkbara mot-
tagare av bidrag skall vara fy-
siska personer som är svens-
ka medborgare. Bidrag med-
ges inte till kongressresor, 
fortbildning eller dylikt.

Ansökningsblankett kan 
hämtas via ‹www.sfnr.org›. 
Frågor angående stipendiet 
kan ställas till SFNR:s och 
stiftelsens sekreterare Roger 
Siemund, BFC Neuroröntgen, 
Skånes universitetssjukhus, 
Lund, 221 85 Lund, e-post: 
roger.siemund@skane.se
Ansökan ska vara stiftelsens 
sekreterare tillhanda senast 
den 30 april 2013 under 
adress ovan. n

Stöd till forskning 
inom medicinsk 
bildering

Medicinhistoriska museet i 
Uppsala, föreläsning söndag-
en den 7 april, kl 13.30–14.15, 
Eva Lagerwalls väg 8
Henry Johansson: Geniet och 
människoödet Ivar Sand-
ström, uppsalaanatomen 
bakom bisköldkörtelns upp-
täckt
Ingen föranmälan krävs

Idrottsmedicinskt vårmöte 
2013, 25–27 april, Jönköping
Tema: Idrottare i fokus
För ytterligare information 
och anmälan, se ‹www.
svenskidrottsmedicin.se›

4th Nordic aphasia confer- 
ence, 2–4 maj, Göteborg
För ytterligare information 
och program, se
‹www.nordicaphasia2013.se›

Basal utbildning i abdomi-
nellt ultraljud för gastroente-
rologer och kirurger, 12–14 
juni, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Huddinge
Kursansvarig: Stephan Haas
Kursen riktar sig till blivande 
gastroenterologer och kirur-
ger som önskar basala kun-
skapar och färdigheter i ab-
dominellt ultraljud. Den teo-
retiska delen avhandlar 
grundläggande kunskaper 
om ultraljudsfysik och organ-
relaterade föreläsningar (le-
ver med gallblåsa, mjälte, 
njurar, tarm, pankreas m m) 
med möjlighet till frågor och 
diskussion. Mer än hälften av 
kursen består av praktiska 
övningar som kommer att ske 
i små grupper (5 deltagare 
med en handledare vid varje 
ultraljudsapparat)
Antalet deltagare är begrän-
sat till 15
Kursavgiften är 4 500 kr 
(inkl moms)
Anmälan görs senast den 1 
maj per e-post: Stephan.
Haas@karolinska.se

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›

Grundkurs i behandling av 
dissociativa störningar, fyra 
tvådagarstillfällen med start 
den 27 augusti
Kursledare: Ellert Nijenhuis, 
klinisk psykolog och psyko- 
terapeut
Kursen anordnas av Kris- och 
traumacentrum och riktar 
sig till professionella inom 
psykiatrin som behandlar pa-
tienter med dissociativa stör-
ningar
För information, se ‹www.
krisochtraumacentrum.se›

Basal interaktiv endo- och 
laparoskopisk kirurgi i simu-
latormiljö, 7–11 oktober, 
CAMST, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Huddinge
Utbildningen riktar sig till 
ST-läkare i kirurgi, gärna ti-
digt under utbildningen, som 
en introduktion innan prak-
tisk utbildning på patienter 
påbörjas
För ytterligare information, 
kontakta e-post: radmila.
mrnjevica@karolinska.se el-
ler se ‹http://www.camst.se›

Lära lärarna – hur man prak-
tiskt lär ut kliniska färdighe-
ter, kurs 16–17 oktober, Prac-
ticum, Skånes universitets-
sjukhus, Lund
Kursen arrangeras i samar-
bete med Patientförsäkring-
en LÖF och riktar sig till lä-
kare och sjuksköterskor som 
undervisar och handleder 
under grund- och specia-
listutbildningar för läkare 
och sjuksköterskor eller är 
instruktörer 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 13 september
För ytterligare information, 
kontakta e-post:
anders.bergenfelz@med.lu.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
För ytterligare information, 
program och anmälan, se  
‹www.sfmp.se›

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, 
se ‹www.sim-veckan.se›


