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Svensk Idrottsmedicinsk förening
har sitt vårmöte på Chalmers i Göteborg 5-7 maj
www.idrottsmedicinvast.se

Registercentrum VGR
Majmöte i Göteborg
31 maj 09.30-16.30
Mer info i nästa nummer

Redaktör
Mari Lundberg

Redaktion
Helena Brisby
Jón Karlsson
Johan Kärrholm
Katarina Olinder Eriksson
Björn Rydevik
Kontakta
någon av
redaktörerna
för bidrag till
nyhetsbrevet.

Aktuellt, kalendarium
Månadens
profil Eva
Runesson

berts intervjuas såsom grundare av
svenska höftprotesregistret för 32
år sedan

Eva Runesson är molekylärbiolog
och arbetar
sedan 2001 på Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning.
Läs Mari Lundbergs intervju
med Eva.

Avd för ortopedi fick
mycket bra
omdömen i den
utvärdering av
forskning som
genomförts på
Göteborgs
universitet.
Utvärderingen har namnet Research Evaluation for Development
2010 – RED10. Syftet är att identifiera styrkor och svagheter i universitetets nuvarande och planerade forskning och bilda ett underlag
för framtida strategiska beslut och
omfördelningar. Läs en längre
sammanfattning samt professor
Jon Karlssons tankar på hur vi ska
arbeta vidare med resultaten.
Läs här

Artroplastikregister uppmärksammade av Orthopaedics
Today
Europé
I jan/feb
numret
(vol 14 no
1) 2011 är ”Cover Story” en
omfattande artikel : National
total joint registers foster quality
care, patient satisfaction där bl a
professor emeritus Peter Her-

RED10—Hur klarade vi oss?

Ny världskongress till Göteborg—- 1st World Congress
on Surgical Training 8-9 september 2011
För första gången ordnas nu ett
internationellt möte på temat
”Surgical Training” där man
fokuserar både på patientsäkerheten och kirurgens trygghet under
upplärningsprocessen. Kongressen
är nominerad till priset ”Guldskalpellen” i Dagens Medicin.
Läs mer:

ISSLS årsmöte 14-18 juni
2011, Göteborg
Registrering är öppen
www.issls.org

Intressanta artiklar mm
Bok får utländsk uppmärksamhet
På framsidan av British Journal of
Sports Medicine (Februari-numret)
finns en hänvisning till nyutkommen bok (mer info om boken på
hemsidant) om Fysisk aktivitet i
sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande syfte.
Denna bok har nu utkommit även
på Engelska. Editorn för BJSM,
Karim Khan själv en stor förkämpe

för fysisk aktivitet och gör en
mycket intressant koppling till
Stieg Larsson och Lisbeth Salander.

