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   ■ meddelanden

Neurokirurgen Bengt Gustavsson får 2012 års pris för god handled-
ning av ST-läkarna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Bengt Gustavsson utsedd till 
årets »Prussiluskan«-pristagare
ST-läkarnas Grand prix till 
Tant Pruzelius minne för ex-
cellent handledarskap i pedi-
atrik vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Solna går till 
neurokirurgen Bengt Gus-
tavsson. Han får priset i kli-
niskt handledarskap inom 
pediatrik (sic!) i hård konkur-
rens med flera pediatriska 
överläkare.

Den sammanfattande mo-
tiveringen lyder: »Bengt pre-
mieras för sin fenomenala 

förmåga att ge det där viktiga 
lilla extra. Han förmedlar 
kunskap och klokskap med 
ett vänligt och varmt intres-
se, och lyckas finna den rätta 
balansen: han låter ST-läka-
ren ta eget ansvar och tänka 
själv – men han lämnar oss 
aldrig i sticket. Han dyker 
upp i alla möjliga samman-
hang – alltid lika stabilt kun-
nig, lugn och trevlig – trots 
att vi inte ens är ’hans’ neuro-
kirurgiska ST-läkargrupp!« n

Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 78

carin.jacobsson@lakartidningen.se

Vid medicinska fakulteten, 
Umeå universitet, har som 
docenter antagits Jonas Bu-
rén i experimentell medicin 
och Arkan S Sayed-Noor i 
ortopedi. n

Nya docenter i Umeå

Yngve Barkman, Karlstad, 
92 år, död 7 mars
Jan-Erik Forsby, Sollen- 
tuna, 84 år, död 21 februari
Nadja Heurlin, Rönninge,  
81 år, död 4 februari
Lennart Johansson, Bogla, 
95 år, död 13 mars
Truls Kjaer, Forsa, 70 år, 
död 1 februari
Erik G Kågström, Lund, 
88 år, död 11 februari
Leif Lehmann, Göteborg, 
84 år, död 4 februari
Henrik Lichtenstein, 
Stockholm, 95 år, död 4 mars
Carl-Hugo Ryrberg, Kristi-
nehamn, 92 år, död 5 mars

Avlidna

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, 
Lennanderföreläsning tisda-
gen den 16 april, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Föreläsare: Maria Björkqvist, 
årets Lennanderpristagare
För ytterligare information, 
se ‹www.sls.se›

Uppsala medicinhistoriska 
förening, årsmöte och före-
drag onsdagen den 17 april, kl 
18.30, Uppsala medicinhisto-
riska museum, Eva Lager-
walls väg 8
Olle Matsson, som nyligen ut-
kommit med boken »En dos 
stryknin – om gifter och gift-
mord i litteraturen«, samta-
lar med Kerstin Hulter Åsberg 
om medicinhistoriskt intres-
santa gifter och giftmord
Efter föredraget serveras 
supé (kostar 100 kr som er-
lägges på plats)
Förhandsanmälan görs per 
e-post: anders.uppfeldt@ 
telia.com se

Stockholms psykiaterfören-
ing, årsmöte och temakväll 
den 18 april med samling kl 
17.00, föreläsningssalen, Nor-
ra Stockholms psykiatri, S:t 
Görans sjukhus, Vårdvägen 3
Tema: Den tunna hinnan 
mellan omsorg och grymhet 
– en kväll till minnet av psy-
koanalytiker Ludvig Igra
Medverkande: Leif Öjesjö, Al-
bert Boerman, Alex Bengts-
son, Arne Jemstedt och David 
Titelman
För ytterligare upplysningar, 
kontakta e-post:
Yvonne.Freund-Levi@ki.se

Läkaren Carl von Linné, öppet 
seminarium torsdagen den 
25 april, sal F3, Centralblock-
et, Skånes universitetssjuk-
hus, Lund, i arrangemang av 
Enheten för medicinens 
historia, Lunds universitet
Program
16.30–17.15 Nils Uddenberg: 
Carl von Linné och sjukdo-
marnas systematisering 
17.45–18.30 Gunnar Broberg: 
Carl von Linnés medicinska 
testamente
Fritt inträde. Ingen föranmä-
lan krävs

Medicinhistoriska sällska-
pet i Östergötland, föreläs-
ning torsdagen den 25 april, 
kl 19.00, Läkarsällskapets in-
ternationella hus, Klosterga-
tan 45C, Linköping
Christian Olin: Pionjärer 
inom hjärtkirurgin
Entréavgiften är 50 kr för 
icke medlem i Medicinhisto-
riska sällskapet i Östergöt-
land. Gratis entré för studen-
ter vid Linköpings universi-
tet mot uppvisande av giltig 
studentlegitimation

Vårmöte i klinisk immuno- 
logi och transfusionsmedi-
cin, 6–7 maj, Linköping
Tema: Immunologi i transfu-
sionsmedicin – och vice versa
För ytterligare information, 
program och anmälan, se 
‹www.transfusion.se›
Sista anmälningsdag är den 
18 april

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

Svensk psykotraumafören-
ing, konstituerande möte fre-
dagen den 31 maj, Sahlgrens- 
ka akademin, Göteborg
Program
10.00 Öppnande
10.15 Martin Wihelm, Caro- 
line Nilsson: Traumasymtom 
hos barn
11.00 Emme-Li Vingare: 
Strukturell dissociation vid 
kronisk traumatisering, ett 
kontextuellt perspektiv
11.45 Lunch
13.00 Konstituerande möte

15.00 Ingvar Karlsson: Vad 
händer i hjärnan vid PTSD?
15.45–16.00 Avslutning
Anmälan görs per e-post: 
vania.ranjbar@socmed.gu.se

Den komplicerade smärt- 
patienten, kurs i algologi på 
halvfart höstterminen 2013 
(15 högskolepoäng), i arran- 
gemang av Uppsala universi-
tet och Smärtcentrum, Aka-
demiska sjukhuset
Kursen syftar till att ge en 
fördjupad kunskap i den 
långvariga smärtans fysio- 
logi, psykologi och farmako-
logi. Samsjuklighet med psy-
kiatriska sjukdomar, läke- 
medelsberoende, fysikaliska 
och psykologiska behand-
lingsalternativ, etiska spörs-
mål inom smärtsjukvård 
och smärtrehabilitering 
inom primärvård kommer 
att belysas
För utförlig information, se 
‹www.uu.se/utbildning/ 
utbildningar/kurser/›  
(»Den komplicerade smärt-
patienten«)
Anmälan görs senast den 15 
april via ‹www.antagning.se› 
(anmälningskod UU-42502)

Handledarutbildningar för 
läkare, 19–21 augusti eller 11–
13 september, Stockholm
Kursledare: Hanna Frydén 
och Ingegerd Hoff Lindahl
Utbildningen är granskad och 
godkänd av LIPUS
Fullständig kursbeskrivning 
finns att hämta via  
‹www.lipus.se› (LIPUS-nr 
20120308)
För anmälan och ytterligare 
information, kontakta e-post:
ingegerd@hofflindahl.se  


