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Aktuellt, kalendarium
Månadens doktorand - Helena Barretto Henriksson
Helena Barretto Henriksson disputerar
den 26/11 på
en avhandling
med titeln:
Intervertebral
disc degeneration. Studies on stem cell niches
and cell transplantation. Läs Mari
Lundbergs intervju

Föreläsning - professor Paul
Dieppe från England
Tid och plats: 9/12, kl. 15.0016.30, Kamomillen, plan 6, hus K
SU/Mölndal
Titel: ”Who should have a joint
replacement – approaches to the
indications for knee or hip joint
arthroplasty”
Mer info om Paul Dieppe>>

Per Renström och Lars Peterson belönas med ”Duke of
Edinburgh Prize” i idrottsmedicin
Läs mer
om priset
och om
juryns
motivering>>

Artikel från avdelningen för
ortopedi första nyhet i AAOS
Headline News
Acute Achilles Tendon Rupture A
Randomized, Controlled Study
Comparing Surgical and Nonsurgical Treatments Using Validated
Outcome Measures. Katarina
Nilsson Helander et al.
Artikel som pdf

Helena Brisby får pengar
från VR
Vetenskapsrådets ämnesråd för
medicin och hälsa har fattat beslut
om fördelning av medel för perioden 2010-2015. I hård konkurrens
har Helena Brisby fått bidrag till
sin forskning ”Intervertebral disc:
Regenerative mechanisms, effects
of physical activity, cellular effects
on surrounding nerve tissue and
potential stem cell therapy for disc
degeneration

ISSLS årsmöte 14-18 juni
2011, Göteborg
Deadline för abstrakt har nu passerat och ca 600 abstrakts har
inkommit vilket är drygt 100 fler
än förra året. Programkommittén
kommer att träffas i början av
februari och färdigställa programet. Mer info

Intressanta artiklar publicerade vid avdelningen
SVENSK IDROTTSFORSKNING — nr 3 2010
I senaste numret av Svensk Idrottsforskning har hela numret
temat Idrottsmedicin Göteborg.
Majoriteten av de forskningsresultat som presenteras kommer från
avdelningen för ortopedi och förtjänar därför att betonas särskilt.
Numret inleds av professor Emeritus Per Renström och professor
Jon Karlsson som tillsammans

beskriver ”En resa i tiden med
svensk idrottsmedicin”. Därefter
innehåller numret 23 artiklar varav
samtliga författare har en anknytning till avdelningen för ortopedi.
Artiklarna spänner över områden
som hur man kirurgiskt stabiliserar
en instabil axel till en OS-seglares
behov av träning.
Läs som pdf

