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Månadens profil är denna gång
professor Jon Karlsson. Jon har
varit avdelningschef vid avdelningen för ortopedi sedan 2001.
Utöver uppdraget som avdelningschef arbetar Jon som kliniskt verksam ortoped och är
även mycket aktiv såväl nationellt
som internationellt inom idrottsmedicin och folkhälsa. Han sitter
bl a i styrelsen för ISAKOS och
är ordförande i ISAKOS vetenskapliga kommitté. Läs intervjun
med Jon Karlsson

Det vetenskapliga programmet
(fria föredrag, postrar och symposier) är klart och "corresponding
authors" har meddelats. Kongressen kommer även innehålla fyra
plenarföreläsningar: Ian Learmonth, artroplastikkirurg från Storbritannien om utveckling av höftproteskirurgin, traumaortopeden
Mohit Bhandari från Canada om
Evidence Based Fracture Management och ortopedprofessorn Shinichi Kikuchi från Japan om internationellt samarbete över gränserna.
Tommy Hansson har inbjudits att
föreläsa om utvärdering av ortopediska behandlingsmetoder. Vidare
kommer rygg-gurun Steven Garfin

från USA att tala om diskproteser
och fusioner. Även programmet
för sköterskor, sekreterare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är
klart och mycket intressant. Lokala organisationskommittén arbetar
hårt med den slutliga planeringen,
tillsammans med företrädare för
SOF och SICOT.

Nästa avdelningsträff
Tid: onsdag 19 maj kl. 16.30
Om: Osseointregration
Plats: Lundberglab för ortop
forskning, Gröna Stråket 12
SU/Sahlgrenska
Information till dig som är
eller ska bli handledare
Nu måste samtliga handledare
som ska handleda en doktorand
vid Sahlgrenska akademin genomgå en handledarutbildning.
Vi har gjort en sammanfattning av
de regler som gäller och dessa
finner du på vår doktorandsida

Intressanta artiklar publicerade vid avdelningen
Höftfraktur hos äldre Att bevara patientens förmåga

Denna bok är avsedd för sjukvårdspersonal inom ortopedi
och geriatrik, blivande sjuk-

sköterskor, sjukgymnaster,
arbetsterapeuter och läkare. I
boken medverkar flera experter
inom geriatrik och ortopedi.
Den är redigerad av Jón Karlsson, Lars-Eric Olsson och Ewa
Waern, alla verksamma vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
********************
Händer det att du blir tillfrågad
som granskare av vetenskapliga
publikationer? Nya Ledord
rekommendera denna artikel

som ger handfasta råd till dig
som granskare. Självklart är
det också värdefull läsning för
dig som vill få dina egna arbeten accepterade.
Issues in Physical Medicine
and Rehabilitation
Wagner AK, Boninger ML, Levy
C, Chan L, Gater D, Kirby RL:
Peer review:. Am J Phys Med
Rehabil 2003;82:790–802.
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