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Anslag att söka
Kungl. Vetenskaps- och
Vitterhets-Samhället
(KVVS) i Göteborg
Mer info

Disputationer, halvtidskontroller mm
29/4 Ferid Krupic,
halvtidskontroll
24/5 Karin Larsson,
halvtidskontroll
8/6 Patricia OlayaContreras, disputation

Svensk Idrottsmedicinsk förening
har sitt Vårmöte i Göteborg
5-7/5 – platsen är Chalmers

Smärtforum
har sin årliga kongress i
Göteborg 20-21/10 plats
Burgården

Aktuellt, kalendarium
Månadens
profil Katarina
Olinder
Eriksson
Katarina Olinder har arbetat på
vår avdelning sedan 1993 och
innehar egentligen titeln intendent men känner att hennes
främsta arbetsuppgift på avdelningen är att verka som informatör och webbredaktör. Läs Mari
Lundbergs intervju med Katarina

Nästa avdelningsträff
Tid: 22 mars kl. 16.30-18.30
Plats: Lundberglaboratoriet för
ortopedisk forskning
Temat för denna gången är
”R-huset – mål och visioner för
avdelningen för ortopedi”

Tommy Hansson och Björn
Rydevik hedersledamöter i
Göteborgs Läkaresällskap

ISSLS årsmöte 14-18 juni
2011, Göteborg
Vid årshögtiden på Börsen den
15 januari meddelades att Tommy
Hansson och Björn Rydevik blivit
utsedda till hedersledamöter i Göteborgs Läkaresällskap. Av Sällskapets stadgar framgår att "Till
hedersledamot kan Sällskapet välja
den, som inom vetenskap eller
praktisk verksamhet gjort särskilt
betydelsefulla insatser för medicin
eller hälso- och sjukvård eller som
annars på ett betydelsefullt sätt
främjat Sällskapets verksamhet".

Programmet för mötet börjar ta
form och inte mindre än 12 abstrakts med anknytning till avdelningen för ortopedi har accepterats. Bland presentatörerna finns
bl a Tommy Hansson, Karin Larsson, Patricia Olaya-Contreras,
Karin Frennered, Per Wessberg
och Olle Hägg. Se preliminära
programmet här
Registreringen för mötet är öppen
www.issls.org

Mer info kommer
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Intressanta artiklar mm
Physical Activity in the
Prevention
and Treatment of Disease
En nyutkommen bok om fysisk
aktivitet och hälsa, framför allt i
syfte att förebygga och behandla
sjukdomar. Boken omfattar drygt
40 kapitel, och är indelad i en

allmän del och en sjukdomsspecifik del. Huvudredaktörer för boken
har varit Agneta Ståhle, Carl-Johan
Sundberg och Jon Karlsson
Mer info

Ökad frekvens av ledplastiker hos unga
I en nyligen publicerad artikel i
Washington Post, skriver vetenskapsjournalisten Eric Niiler om
den ökade frekvensen av ledplasti-

ker hos unga människor. Enligt
AAOS så har andelen höftplastiker ökat med 78% under en 10
års period. De skäl som anges är
utveckling av tekniken men även
att antalet patienter som önskar
en aktiv livsstil ökar.
As joint replacements grow more
popular, younger patients face
repeat surgeries By Eric Niiler,
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