Årgång 1, Nr 4, augusti 2008

www.orthopaedics.gu.se

LEDORD
Avdelningen för ortopedi
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Pdf i utskriftsformat av
LEDORD

Kalendarium och utmärkelser

Att söka

Halvtidskontroll

Nästa doktorandträff

Centrum för idrottsforskning (CIF). Ansökan senast 15/9
www.cif.space2u.com

Sofia Ryman Augustsson, institutionen för neurovetenskap och
fysiologi
Titel: Styrketräning och skadeprevention hos unga kvinnliga
idrottare inom volleyboll.
Tid: torsdag 18/9 kl 14.00
Plats: Konferensrummet, fysiologi, Medicinaregatan 11

Tid: 24/9 kl. 16.30-18.30
Ämne: Etikansökan
Mer info och anmälan >>

Disputationer och
halvtidskontroller vid
avdelningen under
hösten
•

•

•

14/10 Nobuyuki Suzuki
halvtidskontroll

Forskarutbildningskurs

12/12 Sofia Brorsson,
disputation

Under höstterminen pågår en
forskarutbildningskurs om Muskuloskeletala forskningsmetoder.

18/12 Fredrik Einarssondisputation

Mer info >>

Handledarträff
Boka in den 18/11 kl.
15.30 för handledareträff
(mer info kommer)
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Kursen börjar i september och
avslutas med Sofia Brorsons disputation den 12/12. Sammanlagt
22 personer deltar i kursen.
Kursledare är: Helena Brisby,
Kjell Olmarker och Jon Karlsson
Program >>

Hedrande utmärkelser till
Björn Gunterberg

Docent Björn Gunterberg erhöll i
våras två hedrande utmärkelser för
sina förtjänster inom tumörkirurgin. I februari i år höll han, som
inbjuden föreläsare, en föreläsning: ”2008 Frontiers in Surgical

Oncology Lecture”, på högt rankade Memorial Sloane-Kettering
Cancer Center i New York (etta i
USA inom cancervård).
Utöver förmånen att hålla en föreläsning på detta prestigefyllda
sjukhus fick Björn även en hedersbetygelse med inskriptionen ”In
recognition of your pioneering
treatment of sacral tumours”
Dessutom fick Björn Gunterberg i
samband med den årliga konferensen ”European Musculoskeletal
Oncology Society” pris för ”best
overall contribution to the meeting”. Diplomet och prissumman
överlämnades i Warszawa. Med
anledning av den internationella
uppmärksamheten tog vi tillfället i
akt att ha ett samtal med Björn om
hans syn på den ortopediska forskningen under hans karriär. Läs
intervjun på hemsidan >>

Intressanta artiklar, forskarpresentation
Intressanta artiklar
I New England Journal of Medicine och i Lancet hittar vi intressanta artiklar där Bengt Eriksson är
medförfattare. Där påvisas signifikant förbättrad anti-trombotisk
effekt med en oral faktor Xahämmare i samband med höft- och
knäproteskirurgi. I Lancet-artikeln
demonstreras också en klart positiv effekt av förlängd trombosprofylax. Läs artiklarna >>

Nobuyuki Suzuki MD —
visiting researcher and PhD
student and his life in Sweden
Nobuyuki Suzuki MD, is a visiting researcher from Nagoya City
University in Nagoya, Japan. He
has enrolled as a PhD student at
the Department of Orthopaedics
at the Sahlgrenska Academy,
University of Gothenburg.

Read about Nobuyuki Suzuki’s
research and his life in Sweden
>>

