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Aktuellt

Intressanta artiklar

Roland Thomeé—adjungerad professor

Roland Thomeé, som ju bl a är redaktör
för Ledord, är sedan den 2 april anställd
som adjungerad professor i fysioterapi,
med särskild inriktning mot ortopedi, vid
institutionen för neurovetenskap och
fysiologi. Läs mer om Roland här >>

15/5 Hanna Hebelka

Docentaspiranter

4/6 Gunilla Limbäck

Avdelningen för ortopedi och ortopedkliniken gör nu
en gemensam satsning på kommande docenter. Syftet är att tydliggöra vikten av fler forskare i seniora
positioner och att fler disputerade väljer att fortsätta
sin forskningskarriär efter disputationen. Som första
steg kommer ett möte med ett 15-tal docentaspiranter att hållas den 9 maj. Diskussion och information
om regler, kurser, publikationer och undervisning är
på agendan. Inbjuden gäst till mötet är professor
Magnus Braide, ordförande i Sahlgrenska akademins
docenturkommitté.
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Mer info
ISAR—1st International Congress of
Arthoplasty Registries

20 - 22 May 2012
Bergen, Norway
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Reseberättelse — University of
Pittsburgh

Mattias Ahldéns, ortopeden
Mölndals Sjukhus, besökte 2011
Department of Orthopaedic
Surgery, University of Pittsburgh (UPMC), Pennsylvania. Under 3 månader var
han hos Freddie Fu och Chris Harner för att lära sig
mer om knäledsinstabiliteter och främre korsbandsskador. Läs här >>
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Registercentrums
majmöte i Göteborg
den 29 maj!

Anmälan senast 2 maj samt information finns här >>

Vetenskapsrådets nyhetsbrev 4:2012 Läs här >>
Dramatisk ökning av korsbandsskador hos ungdomar
under de senaste 10 åren

Forskare vid The Children's Hospital of Philadelphia redovisade en ökning mellan 1999 och
2011 med 400% av korsbandsskador hos ungdomar. Läs artikeln >>
Designbyte av knäprotes har
ett pris

I det finska protesregistret har man studerat risken för revision inom 5 år
efter introduktion av en
ny knäprotes. Läs mer >>
Tyngre läkare är mindre benägna att diagnosticera
övervikt/fetma och rekommendera program för viktminskning.

Läs Roland Thomeés resumé av artikeln här >>
Korsbandsskador hos kvinnor kan förebyggas

Neuromusculär träning
med olika hopp- och styrkeövningar verkar minska
incidensen av främre kors
-bandsskada hos kvinnliga
idrottare. Läs här>>

