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Katarina Nilsson
Helander tog
emot Trombosstipendiet vid Akademiska Trombosseminariet,
som ägde rum i Steningsvik den
21-22 januari i år. Stipendiet är
baserat på artikeln ”High incidence of deep venous thrombosis
after Achilles tendon rupture: a
prospective study" publicerad i
tidskriften KSSTA 2009 och som
utgjorde en av delstudierna i hennes avhandling; Acute Achilles
Tendon Rupture Evaluation of
Treatment and Complications.

Christer Sollerman - adjungerad professor
Christer Sollerman har förordnats
till adjungerad professor i ämnet
handkirurgi särskilt ledrekonstruktion vid reumatiska sjukdomar. Förordnandet gäller under

tiden 1 januari 2010 till 31 december 2012 och är på 20 % av heltid.

Månadens doktorand—Ingrid Hultenheim Klintberg
Ingrid är
sjukgymnast
och disputerar 26 maj
på en avhandling
med titeln
”Physiotherapy after surgery in
patients with subacromial pain –
an evaluation of functional outcome and health-related quality of
life in the mid- and long-term perspective”. Ingrids avhandlingsarbete är ett samarbetsprojekt mellan avdelningen för ortopedi och
sektionen för fysioterapi med Jon
Karlsson som en av handledarna.
Läs Mari Lundbergs intervju

SOF-SICOT-SIROT-mötet
30 augusti—3 september
2010 i Göteborg
Intresset är stort för det gemensamma mötet att döma av
det stora antal abstracts som
inkommit vid deadline 15 januari. I början på mars kommer resp. "corresponding
author" få besked om inskickat
abstract blivit accepterat. I och
med det stora intresset kommer
ett flertal parallella sessioner
hållas med föredrag och symposier på engelska utöver de
parallella sessioner med programdelar som kommer att
hållas på svenska. Anmälan
on-line är nu öppen! Svenskar
registrerar sig via
www.ortopediveckan.se och
personer i alla andra länder via
www.sicot.org

Intressanta artiklar publicerade vid avdelningen
Forskning om tilltro blev
klinisk modell
Sjukgymnasten och forskaren Pia
Thomeés känsla blev till visshet:
patientens tilltro till sin egen förmåga har stor betydelse för en
lyckad rehabilitering.
Läs artikeln

Publicerade artiklar 2009
Nu finns alla artiklar som publicerades under 2009 vid avdelningen på hemsidan
Ni hittar dem här
Om ni saknar någon artikel
kontakta mig för komplettering.
På hemsidan hittar ni även publicerade artiklar under tiden
2006-2009 sorterade per person. Uppgifterna är hämtade
från GUP (Göteborgs universitets publikationer)-databasen.

Titta gärna igenom och se om
det är något/någon som saknas.
Kontakta mig för eventuella
frågor Katarina Olinder

