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Lennart Nilsson 
får heders- 
professur
LINKÖPING. Fotografen 
Lennart Nilsson före-
slås bli hedersprofessor. 
Rektor Mille Millnert 

vid Lin-
köpings 
universi-
tet och är 
en av dem 
som står 
bakom 
förslaget.

Harriet 
Wallberg 
Henriks-

son rektor för Karolin-
ska institutet, professor 
emeritus Hans Wigzell 
och rektor Mille Mill-
nert har alla underteck-
nat ett brev till högsko-
le- och forskningsmi-
nister Lars Leijonborg 
med detta förslag. Len-
nart Nilsson är verksam 
på Karolinska och är he-
dersdoktor vid LiU, så 
han har anknytning även 
till Linköping.

– Han skulle gärna 
få lägga sin titel här vid 
Linköpings universitet, 
men jag räknar med att 
det blir på Karolinska 
som han blir installerad 
eftersom han är verksam 
där, säger Mille Millnert.

Ny dirigent på 
universitetet
LINKÖPING. Dirigenten 
Merete Ellegaard blir ny 
konstnärlig ledare för 
damkören Linnea och 
Linköpings Akademiska 
Orkester. Hon tillträder 
1 februari 2009. Tillsam-
mans med Hans Lund-
gren kommer Merete El-
legaard också att ansva-
ra för de kurser i körsång 
och orkesterspel som 
universitetet ger. Tjäns-
ten som universitetsad-
junkt i körsång och or-
kesterspel utannonsera-
des i höstas och söktes av 
20 personer. 

15-åring åtalas  
för brand
NorrKÖPING (TT). En 
15-årig pojke åtalas för 
allmänfarlig vårdslöshet 
efter en radhusbrand i 
Norrköping i slutet av 
maj i år. 

Tre hus drabbades av 
branden, skriver Norr-
köpings Tidningar.

Branden startade ge-
nom att smällare hade 
kastats in genom ett bre-
vinkast på ett cykelför-
råd till ett av husen. El-
den spred sig snabbt i 
längan. Två hus blev to-
talt utbrända och det 
tredje fick rök och vat-
tenskador.

Två pojkar, 14 och 15 år 
gamla, erkände relativt 
omgående och den äldre 
åtalas nu för allmänfar-
lig vårdslöshet.

Lennart  
Nilsson.

”Pusslet är min favorit”
Linköpings idrottsstjärnor delade ut julklappar till sjuka barn
linköping

Sjuka barn på Uni-
versitetssjukhuset 
fick besök av både 
blå tomtegubbar och 
tomtegummor på 
onsdagseftermid-
dagen. 

Barn och föräldrar hade 
samlats och väntade för-
väntansfullt på besöket från 
några av Linköpings bästa 
idrottsstjärnor i LHC, LFC 
och LHC dam.

Stor väska med julklappar
Caroline Seger, Fredrik 

Emvall, Denise Altmann 
och några till kom med en 
stor väska fylld med julklap-
par som ställdes mitt på gol-
vet. 

Barnens blyga blickar för-
svann snart när de flockades 
runt julklappsutdelarna. 

6-åriga Larissa Raki-
tovan stod snart vid lille- 

broderns barnvagn som  
fyllts med paraply, tröja,  
mössa, nappar och  
annat med LHC:s klubb-
märke. 

– Pusslet är min favorit, 
säger hon glatt. 

Oscar Wirström, 10 år,  
sitter också med ett gäng 
julklappar, han fick chan-

sen att prata lite med favori-
ten och backjätten Andreas 
Pihl.    

– Han är bra på att få ut-
visningar. 

Andreas Pihl skrattar 
gott när han får höra Oscars 
svar. 

– Kul att man kan glädja 
någon.  

Lilla julafton 
Det är tredje året i rad 

som Barncancerstiftelsen 
anordnar ”Lilla julafton” på 
US tillsammans med LHC. 

– Otroligt kul, du ska ve-
ta att spelarna står på kö 
och vill komma. Samarbe-
tet med LHC är helt fantas-
tiskt, säger Larre Edman på 
Barncancerstiftelsen i Öst-
ergötland.      

Lisa Danielsson från LHC 
dam tycker att den här typen 
av arrangemang är viktiga. 

– Det känns speciellt att få 
se hur barnen lyser upp.   

  Henrik Lindberg

013-28 02 39
henrik.lindberg@corren.se

Denise Altmann, Iveta Karafiatova, Caroline Seger och Kosovare  Asllani delade ut julklappar 
till barnen på universitetssjukhuset i Linköping.  

Det blev en uppskattad stund när spelare från LHC, LFC och LHC dam kom och delade ut julklappar på US i Linköping.

Läkare prickad för missad cancer
linköping
En läkare vid en vårdcen-
tral i Linköping tilldelas en 
erinran av Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd 
HSAN.

En kvinna som tidigare 
haft bröstcancer sökte sig 
i juni 2006 till vårdcentra-
len på grund av smärtor i  

bäckenet. En röntgen kun-
de inte visa att cancern åter-
kommit och hon rekom-
menderades en sjukgym-
nast. 

Utbredd spridning
Men i januari 2007 åter-

kom kvinnan med tilltagan-
de besvär. Undersökande 

läkaren denna gång fattade 
inga misstankar om åter-
kommande cancer. En sena-
re ultraljudsundersökning i 
buken visade dock på en ut-
bredd spridning av cancer.

Varken ringa eller ursäktligt
HSAN skriver i sitt beslut 

att behandlingsgången som 

valdes till viss del försenat 
diagnosticeringen.

Den senare läkaren kan 
enligt HSAN ”inte undgå 
ansvarsgrundande kritik” 
för handläggningen. 

HSAN konstaterar att 
läkaren inte fullgjort sina 
skyldigheter och felet ”är 
varken ringa eller ursäkt-

ligt”. Läkaren erinras där-
för.

Även den första undersö-
kande läkaren och en sjuk-
gymnast anmäldes. Enligt 
HSAN är ansvarfrågan för 
den första läkaren preskri-
berat medan sjukgymnas-
ten frias. 

OLa Fagerberg 
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