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■ nytt om namn

Sylf i Örebro län delar årligen ut utmär-
kelsen Ledstjärnan till den läkare som
av landstingets underläkare utsetts till
den bästa kliniska handledaren.

Till 2007 års Led-
stjärna har utsetts Kri-
stina Byström, överlä-
kare vid medicinklini-
ken, Universitetssjuk-
huset i Örebro. Hon får
priset med följande mo-
tivering: »Med genuint
engagemang, stor kun-
skap och mycket humor
lyckas Kristina Byström att i sin hand-
ledning på ett personligt och samtidigt
professionellt vis förvandla hormonellt
kaos till endokrin konst.«

Diana Dutica har anställts som specia-
listläkare vid Blekingesjukhuset med
placering på basenhet anestesi.
Nikolas Dimopoulos har förordnats
som ST-läkare vid infektionskliniken,
Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.

Maria Rosvall har antagits som docent
i ämnet socialmedicin vid Lunds univer-
sitet.

John Bertheau, Uppsala, 70 år, död 17
januari
Börje Cerwén, Likenäs, 83 år, död 16
februari
Olof H B Eriksson, Västra Frölunda,
77 år, död 18 december
Carl Magnus Hesser, Stockholm, 88
år, död 5 februari
Britt Lindström, Uppsala, 72 år, död 9
februari
Margareta Nyman, Lund, 86 år, död 28
december
Lars Olsson, Mariestad, 67 år, död 10
februari

■ disputationer
11 mars, folkhälsovetenskap, Lunds uni-
versitet, kl 09.00, CRCs aula, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö: Social capi-
tal, trust in institutions, discrimination
and self-rated health. An epidemiologi-
cal study in southern Sweden (Mohab-
bat Mohseni). Fakultetsopponent: Rag-
nar Westling.

13 mars, klinisk fysiologi, Uppsala uni-
versitet, kl 13.00, Enghoffsalen, ingång
50, Akademiska sjukhuset: Titrating
open lung PEEP in acute lung injury: A
clinical method based on changes in dy-
namic compliance (Fernando Suarez
Sipmann). Fakultetsopponent: Stefan
Lundin.

14 mars, omvårdnad, Umeå universitet,
kl 09.00, aulan, Vårdvetarhuset: Våld
mot vårdare i sjukhemsvård (Ulf Isaks-
son). Fakultetsopponent: Kennet Asp-
lund.

14 mars, folkhälsa och klinisk medicin,
Umeå universitet, kl 13.00, sal D, 9 tr,
Tandläkarhögskolan: Mortality patterns
from childhood to old age in rural Ethi-
opia (Mesganaw Fantahun). Fakultets-
opponent: Thorkild Tylleskär, Norge.

14 mars, medicinsk cellbiologi, Uppsala
universitet, kl 09.00, auditorium Minus,
Gustavianum, Akademigatan 3: Protein
profiling and type 2 diabetes (Tea Sund-
sten). Fakultetsopponent: Maria Sörhe-
de Winzell.

14 mars, medicinsk strålningsbiologi,
Karolinska institutet, kl 10.00, Radium-
hemmets föreläsningssal, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Induction
and repair of DNA double-strand breaks
in human cell exposed to different radi-
ation qualities (Irina Radulescu). Fakul-
tetsopponent: Mats Harms-Ringdahl.

14 mars, transfusionsmedicin, Karolin-
ska institutet, kl 09.00, föreläsningssal
R64, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge: Novel automated prepara-
tion and cold storage of buffy-coat-
derived platelets in additive solutions:
in vitro studies (Per Sandgren). Fakul-
tetsopponent: Gösta Berlin.

14 mars, neurobiologi, Linköpings uni-
versitet, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång
65, Universitetssjukhuset i Linköping:
Inflammation-induced gene expression
in brain and adrenal gland (Linda Eng-
ström). Fakultetsopponent: Tomas
Hökfelt.

Sjukhusläkarföreningens fullmäktige
kallas härmed till ordinarie fullmäktige-
möte 8–9 maj, kl 10.00, Klarasalen, Kla-
ra Konferens, Vattugatan 6, Stockholm.

Av lokalavdelning eller förenings-
medlem väckta frågor, som ska upptas
på föredragningslistan, ska enligt stad-
garna ha kommit styrelsen tillhanda se-
nast en månad före mötet under adress:
Sjukhusläkarföreningens kansli, Box
5610, 114 86 Stockholm eller per e-post:
cickie.holmsten@slf.se

Svenska utbildningsrådet för klinisk
prövning anordnar 11–12 juni prov för
diplom i klinisk prövning. Provet, som
äger rum i Stockholm, består av hem-
uppgift, skriftligt test och muntligt för-
hör.

Diplomeringen är avsedd för personer
som arbetar med kliniska prövningar
inom sjukvården eller industrin (t ex lä-
kare, forskningssjuksköterskor, biome-
dicinska analytiker, kliniska prövnings-
ledare) och har både gedigna teoretiska
kunskaper och lång praktisk erfarenhet
av kliniskt prövningsarbete.

För forskningssjuksköterskor inom
offentlig sektor finns möjlighet att söka
stipendium för diplomering i klinisk
prövning. Stiftelsen Pharmaceutical
Medicine utlyser under 2008 tre stipen-
dier à 10 000 kr för att underlätta forsk-
ningssjuksköterskors diplomering. An-
sökan om stipendium kan göras samti-
digt med ansökan till diplomeringspro-
vet. Besked om erhållet stipendium
meddelas mottagarna under december
månad.

För ytterligare information och blan-
ketter, se ‹www.swepharm.se› eller kon-
takta Inger Fagerhäll, tel 08-723 50 87,
e-post: inger.fagerhall@swepharm.se
Sista dag för ansökan till vårens prov är
den 15 april.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 11 mars, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Vad händer om du blir MRSA-positiv?
En debatt om studenters och anställdas
rättigheter och skyldigheter
Moderator: Karin Blomqvist
Medverkande: Inger Riesenfeld-Örn och
Ingegerd Hökeberg
För information, se ‹www.sls.se›

»Ledstjärna«
till uppskattad handledare 

På nya jobb

Docentur

Avlidna

■ VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är viktig
och intresserar många. Personalavdel-
ningar och andra berörda kan sprida den
effektivt genom att sända in uppgifterna
till Läkartidningen, Box 5603, 114 86
Stockholm. Frågor besvaras av Carin
Jacobsson, tel 08-790 34 78, e-post: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Sjukhusläkarföreningens
fullmäktigemöte 2008

Prov för diplom
i klinisk prövning 
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Jönköpings Läkaresällskap, föreläsning
torsdagen den 13 mars, kl 17.45, kir-
urgklinikens konferensrum, plan 5,
Höglandssjukhuset, Eksjö
Eibert Einarsson: Kärlkirurgi – från ex-
periment till egen specialitet
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Henrik Stjernman, e-post: 
henrik.stjernman@lj.se

Att berätta sitt liv, psykoanalytisk de-
batt torsdagen den 10 april, kl 19.00,
Kulturens auditorium, Lund
Johan Cullberg och Eva Ström samtalar
om litteratur och psykoanalys
För ytterligare upplysningar och anmä-
lan (före den 6 april), kontakta Karin
Rodhe, e-post: k.rodhe@glocalnet.net
Deltagaravgiften är 300 kr

Kurs i idrottskardiologi, 10–11 april, Ul-
levi, Göteborg
Målgrupp: Idrottsintresserade allmän-
läkare, kardiologer, lagläkare oavsett
specialitet och intresserade sköterskor/
fysioterapeuter
Kursansvariga: Mikael Dellborg och
Mats Börjesson
För ytterligare information och anmäl-
ningsblankett, se
‹www.ischemiacorelab.hjl.gu.se›
Kurssekreterare: Helena Svensson och
Görel Hultsberg, tel 031-343 59 29
Anmälan görs till Hjärtscreening, c/o
Dellborg, Götabergsgatan 9, 411 34 Gö-
teborg , fax 031-13 30 40
Sista anmälningsdag är den 25 mars

Övning ger färdighet: Hur möter vi den
kliniska utbildningens och träningens
nya utmaningar? Regionalt seminarium
den onsdagen den 16 april, Lundasalen,
Universitetssjukhuset i Lund
Program
Session 1
Moderator: Ingemar Ihse
09.30 Catharina von Blixen-Finecke:
Välkomstord
09.40 Anders Knape: Vad kan huvud-
mannen göra för att alla som arbetar i
sjukvården är vältränade?
10.05–10.30 Bo Lindblom: Hur säkrar
Socialstyrelsen att medarbetarna i sjuk-
vården har hög professionell kvalitet?
10.45 Stefan Lindgren: Lägger grundut-
bildningen en bra grund för utveckling
av goda yrkesmän/-kvinnor i vården?
11.10 Carl-Axel Hageskog: Hur tränade
Davis Cup-laget för att bli världsbäst?
11.45 Lunch
Session 2
Moderator: Christer Carlsson
12.45 Charlotte Ringstedt: Klinisk ut-
bildning och träning i Danmark sett
med fågelns öga

13.10 Marie Wighed, Karolin Isaksson,
Åsa Eriksson: Blev vi tillräckligt förbe-
redda? Några »nykläcktas« berättelse
13.40–15.00 Cecilia Andersson, Dan Se-
vonius, Poul Kongstad, Göran Olive-
crona, Sven Lindberg, Karl Kristensen:
Övning ger färdighet – några goda ex-
empel
Session 3
Moderator: Christer Åhström
15.25 Anders Knape, Bo Lindblom, Hen-
rik Hammar, Lisbeth Cederwald, Hilding
Björkman, Stefan Lindgren: Övning ger
färdighet – hur görs det bäst i sjukvår-
den?
16.25 Catharina von Blixen-Finecke: Av-
slutning
Anmälan görs senast den 1 april per
e-post: agneta.jacobsson@skane.se eller
fax 046-17 60 94
Deltagandet är kostnadsfritt

Svensk idrottsmedicinsk förening
(SIMF), vårmöte 24–26 april 2008,
Stockholm
Tema: Service till idrotten!
För ytterligare information, se
‹www.simf.se›

Sveriges läkarförbunds chefsförening,
ordinarie föreningsmöte och temadag
fredagen den 25 april, Lundqvist &
Lindqvist Konferens, Stockholm
Teman:
IT – ett redskap för ledarskap i vården
Att leda medarbetare med höga krav på
balans mellan yrkesliv och fritid
Program:
09.15 Samling
09.45 Thomas Lindén: Inledning
10.00 Sveriges läkarförbunds chefsför-
enings ordinarie föreningsmöte
10.45 Anette Falkenroth, Thomas Lindén:
Inledning
IT – ett redskap för ledarskap i vården
Moderator: Anette Falkenroth
11.00 Gösta Malmer: Rätt information
till rätt person vid rätt tillfälle. Möjlig-
heter och risker med nationell tillgäng-
lighet till patientrelaterad information
ur patientens och vårdens perspektiv
11.20 Claes Arén: Ledning av process-
orienterad vård kräver förändrade IT-
system
11.40 Catarina Dahlöf: Vården, en multi-
professionell organisation som behöver
IT
12.00 Paneldiskussion, summering och
avslutning
Moderator: Ragnberth Helleday
12.30 Lunch
Att leda medarbetare med höga krav på
balans mellan yrkesliv och fritid
Moderator: Thomas Lindén
13.30 Margareta Damm: Läkare som

medarbetare – deras arbetsmiljö. Inled-
ning av Agneta Westerdal
14.00 Poul Kongstad: Hur är det att leda
medarbetare som vill ha balans i livet?
14.30–15.00 Charlotta Sävblom: Medar-
betarskap och ledarskap – reflektioner
från en framtida specialistläkare
15.30–16.00 Paneldiskussion, summe-
ring och avslutning
Moderator: Anne-Marie Pernulf
Medlemmar i chefsföreningen anmäler
sig till kansliet senast den 8 april via
e-post: annika.radberg@slf.se eller fax
08-790 33 67 

Patientsäkerhet i praktiken: så undviker
du att störta, kurs 5–7 maj, Centrum för
medicinsk simulering, Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö
Målgruppen är ST-läkare inom akuta
specialiteter och sjuksköterskor inom
anestesi/IVA, operation eller med avvi-
kelseansvar
Brister i kommunikation respektive
handhavandefel med medicinteknisk
utrustning är bland de vanligaste orsa-
kerna till oönskade händelser i sjukvår-
den. Kursen syftar till ökad incidentbe-
redskap
Programmet inleds med teori om MTO-
perspektivet (samspelet människa–
maskin–organisation) samt om CRM,
crisis resource management
I mindre grupper sker tre olika mo-
ment: 1. Träning av samarbete, kommu-
nikation och ledarskap i kritiska situa-
tioner i verklighetsgrundade scenarier,
2. Medicinteknisk apparatur, vanliga
tekniska handhavandefel, 3. Händelse-
analys av olika fall
Avgiften är 5 000 kr (kostnadsfritt för
ST-läkare i Region Skåne)
För mer information och anmälan, se
‹www.cms.umas.se›. Sista anmälnings-
dag är den 7 april

Vårmöte i perinatologi, 15–16 maj, Hög-
skolan i Jönköping, i arrangemang av
barn- och kvinnoklinikerna, Länssjuk-
huset Ryhov
För ytterligare information, se
‹www.malmokongressbyra.se/
perinatologi›
Sista anmälningsdag är den 15 april

Postgraduatekurs i kardiologi: Medföd-
da hjärtfel hos vuxna (GUCH), 22–25
september, Universitetssjukhuset i
Lund
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Monica Magnusson, avd
för kardiologi, Universitetssjukhuset,
221 85 Lund, tel 046-17 35 18, fax 046-
15 78 57, e-post:
Monica.Magnusson@med.lu.se


