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CURRICULUM VITAE
Namn: Hedelin, Hans Harry
Personnummer: 460324-6812

Med kand Ht 1968
Med lic Vt 1973
Med dr Vt 1982
Oavlönad docentur i urologisk kirurgi
vid Göteborgs Universitet Ht 1984
Adjungerad professor i Urologisk kirurgi vid Med Fakulteten
Göteborgs universitet 2000-2009
Leg läk Ht 1973
Specialistkompetent i urologisk kirurgi Vt 1981
Specialistkompetent i allmän kirurgi Vt 1981
Tjänstgöring t.o.m. 1979 som:
Vik underläkare, Klin Kem Lab, Lasarettet, Lidköping
och Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 1970-72 (3 mån 10 dgr)
Vik underläkare, Med klin, Lasarettet, Skene
och Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 1972 (2 mån 15 dgr)
Vik underläkare, Psyk klin, Sahlgrenska sjukhuset 1973 (3 mån)
Vik underläkare, Kir klin, Lasarettet, Mariestad
och Kärnsjukhuset, Skövde 1973-74 (6 mån)
Vik distr läk, Vårdcentralen, Skara 1974 (4 mån 15 dgr)
FV-block allmän kirurgi, Kärnsjukhuset, Skövde juli 1974-feb 1979
varav allmän kirurgi (3 år 2 mån)
ortopedisk kirurgi (10 mån)
anestesi (6 mån)
Vid Sahlgrenska sjukhuset:
FV-block urologisk kirurgi med SPUL-förlängning mars 1979-juli1983
Vik avd läk, Urologiska kliniken juli 1983-juli 1986
Avd läk, Urologiska kliniken aug 1986-juni 1987
T.f. bitr överläk, Urologiska kliniken juli 1987-febr 1991
Biträdande överläkare Urologiska kliniken mars 1991-nov 1996
Överläkare Urologiska kliniken dec 1996 - 1997
Vårdenhetsöverläkare okt 1997- okt 1999
Från januari 1993 tills 1997 tjänstgjort till 50% med särskilt uppdrag
som ansvarig för grundutbildning i Urologi
Ansvarig, Urologiskt utvecklingslab 1987-1999
Urologklinikens representant i Sahlgrenska sjukhusets Traumacentrum och ansvarig för den
urologiska delen av sjukhusets traumahandbok.
Projektledare för strategiskt utvecklingsprojekt blåscancer med 3-årsbudget på 700.000 Skr
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Sedan 1992 DRG-ansvarig för urologsektionen inom det kirurgiska klinikområdet, SS fram
till VT -97.
Vid Kärnsjukhuset Skövde
Överläkare och adjungerad professor
Urologkliniken och FoU centrum nov 1999 till jan 2013
Vik överläkare, Urol klin, Boden och Karlstad sammanlagt 7 mån 1984-1994
I juli 1988 gästföreläsare vid University of Alberta i Edmonton, Kanada, "Ureas-inducerad
konkrementbildning i urinvägarna".
Inbjuden föreläsare i symposium om mikrobiella ureaser, maj 1989 vid American Association
of Microbiology´s möte i New Orleans.
Inbjuden gästföreläsare vid Kingston University i Canada.
Föreläsare vid NLV-kurs för blivande allmänkirurger och urologer 1980, 1984 och 1986.
Föreläsare NLV-kurs i onkologisk kirurgi mars 1994 och april 1997.
Sept 1990 och 1995 kurssekreterare för NLV-kursen "Sten och obstruktion", Sahlgrenska
sjukhuset.
Kursledare i kurs om erektil dysfunktion "Handläggning av erektionsstörningar " i Göteborg
och Skövde vid sex tillfällen under 1995 till 1997.
Föreläsare vid kurs om radikal prostatektomi i samband med Svensk Urologisk Förenings
årsmöte juni 1996.
Medlem i Nordisk Urologisk Förenings samarbetsgrupp om urinvägsinfektioner.
Moderator vid följande möten:
The IVth International Symposium on pyelonephritis, Göteborg 1986.
Vid den urologiska sektionen i Svensk Kirurgisk Förenings möte i Skövde, augusti 1989.
Vid den urologiska sektionen på Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 1989.
Svensk Urologisk Förenings vårmöte juni 1996, Symposium om prostatacancer.
Huvudansvarig forskningshandledare för följande doktorander:
a) Jonas Hugosson med avhandling "Infection-associated urolithiasis. A clinical and
experimental study" försvarad den 29 maj 1989.
b) Sten Holmäng, med avhandling " Urinary bladder carcinoma, aspects on etiology,
treatment and prognosis " försvarad den maj 1995.
c) Anette Edin-Liljegren med avhandling "Bacteria and urease induced crystallization",
disputation 20 dec 1996.
d) Hans Boman med avhandling ”Bladder cancer: urine tumour markers and hematuria”
disputation februari 2002
e) Peter Ströberg med avhandling ”Erectile dysfunction in clinical practise” disputation aug
2006
Därutöver delansvarig handledare och/eller medarbetare för:
Lars Grenabo med avhandling "Ureaplasma urealyticum and infection stones in the urinary
tract" försvarad 1985.
Yu hui Wang, med avhandling "Urolithiasis formation and fragmentation", försvarad maj
1994.
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Klas Lindkvist med avhandling ”Utvärdering av diagnostik och behandling av njur- och
urinledarsten” disputation april 2004
Berith Wennström med avhandling ”Experiences, symptoms and signs in 3-11 year-old
children undergoing day surgery in the context of perioperative dialogue” disputation
november 2011
Fakultetsopponent maj 1990 på Inger Walls avhandling "Aspects concerning the treatment of
infection staghorn stones".
Fakultetsopponent okt 2012 på Elisabeth Skeppners avhandling Laserbehandlad peniscancer sexualitet och livstillfredsställelse hos patienter och deras partners
Referee (november 1995) British medical research council on project grant application
"Evaluation of the mechanisms underlying encrustation on bladder catheters".
Utbildning:
Urologiskt ansvarig och examinator i 10 p kurs i njurmedicinsk och urologisk sjukvård VT
1996 resp. VT 1997.
Läroboks kapitel:
"Urinvägsblödning" i Blödning och blodstillning i kirurgi, Akademiförlaget Stockholm 1987.
"Urologi" i Kirurgi i öppen vård, HIP kirurgkonsult AB 1994.
Utarbetat det Västsvenska vårdprogrammet om prostatacancer.
Utbildningsmaterial urologisk kirurgi:
"Om praktisk urologisk kirurgi för sjuksköterskor" 1997.
"Urologi för öppenvården" 1995.
"Erektil dysfunktion bakgrund och handläggning" 1996.
CD-rom "Erektil dysfunktion" i svensk resp. engelsk version
samt patientinformationsmaterial om urologiska åtgärder och om prostatacancer.
Övrigt:
Föreläsare kurs i fibrinlimning i kirurgi Malmö och Göteborg 1988.
Delansvarig och initiativtagare för kliniska studier om behandling av prostatacancer (t ex
Göteborg-Uppsala studien där interstitiell strålbehandling jämförs med radikal prostatektomi).
Genomgångna kurser:
Deltagit i Konturagruppens kurs i ledarskap 1992.
Tvådagars kurs i presentationsteknik i SK-nämndens regi nov- 94
Kurs i Datorstöd vid inlärning och utbildning en 2-dagarskurs i Göteborgs universitets regi
VT-95
Högskolepedagogisk grund kurs (1 vecka) maj 1997
Vetenskapliga publikationer:
Se separat lista på originalarbeten
till vilken kommer föredragsabstracts m.m.
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