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Anslag att söka
Svenska Sällskapet för
Medicinsk Forskning
Resestipendier Senast 1
juni Mer info

Aktuellt, kalendarium
Månadens
profil Helena
Brisby

verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling och klinisk forskning.
Tid: 31 maj 2011, 09.30 - 16.30.
Läs mer och anmäl dig

Samarbete med Pittsburgh
Disputationer, halvtidskontroller mm
24/5 Karin Larsson,
halvtidskontroll
8/6 Patricia OlayaContreras, disputation

Helena Brisby fick i betydande
nationell konkurrens forskningsanslag från Vetenskapsrådet för
perioden 2011-2013, vilket tidigare meddelats i Nya Ledord .
Här kommer en närmare presentation av Helena och vad hennes
forskning handlar om

Inom avdelningen för ortopedi
pågår flera intressanta samarbeten,

Jon Karlsson—
hedersmedlem i Svensk Idrottsmedicinsk Förening
Jon Karlsson utsågs till hedersledamot vid föreningens vårmöte 57 maj 2011. Föreningens motivation löd: ”Svensk Idrottsmedicinsk
Förening tilldelar Hedersmedlemsskap till Jon Karlsson, som
både praktiskt, organisatoriskt,
pedagogiskt och vetenskapligt har
haft en stor inverkan på den positiva utvecklingen av ämnet Idrottsmedicin, både nationellt och internationellt”

Mer info

.

Registercentrum VGR
Smärtforum
har sin årliga kongress
på Burgården i Göteborg 20-21/10
www.smartinformation.se/
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Registercentrum VGR bjuder in
till en dag med fokus på kvalitetsregister. Vid mötet kommer
man lägga grunden för framtida
samarbete och man har samlat
flera erfarna personer och beslutsfattare som berättar om
kvalitetsregisternas nytta för

bl.a. med Professor Freddie Fu vid
University of Pittsburgh Medical
Center i USA. Läs mer om detta
samarbete samt reseberättelse från
Mattias Ahldéns och Kristian Samuelssons besök i Pittsburgh. på
vår hemsida

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

Intressanta artiklar mm
A practical guide to research
En ”Research
Methods
Hand-book”
med syfte att
skapa ett
tillgängligt
hjälpmedel
för kliniska
forskare. I första hand är syftet att

det är medlemmar i ISAKOS, som
kan använda handboken men den
finns också att ladda ner på vår
hemsida

Getting your
research
paper published –
a surgical
perspective

Nyss utkommen bok ”Getting
your research paper published” av
Mohit Bhandari och Anders Jönsson. Boken ger en vägledning i
hur man kan få sitt manuskript
publicerat. Mer info om boken

