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Anslag att söka
SU-fonderna, senast 17
december Mer info >>
Kommande disputationer och halvtidskontroller vid avdelningen:
•

•

•

•

•

•

•

•

12/12 Sofia Brorsson,
disputation
17/12 Ola Rolfsson
halvtidskontroll
18/12 Fredrik Einarsson
disputation
13/3 Nobuyuki Suzuki,
disputation
17/4 Erling Hallström,
disputation
8/5 Katarina Helander
Nilsson, disputation
29/5 Ulf Svärd, disputation
11/6 Truike Thien, disputation
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Kontakta
någon av
redaktörerna för
bidrag till
nyhetsbrevet.

Aktuellt, kalendarium
Kalendarium
Vårens doktorandträffar:
torsdag 19/2 och tisdag 21/4

Symposium om ryggsmärtor
på Riksstämman
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma hölls i år i Göteborg och
sammanföll med att Läkaresällskapet firade sitt 200-års jubileum. Vid Riksstämman hölls ett
symposium med titeln: Ryggsmärtor idag och i framtiden:
Back to the future. Mer info

Utmärkelser
Karin Grävare Silbernagel
har erhållit postdoc-stipendium
från Vetenskapsrådet. Stipendiet
är på två år och avser forskning
avseende Senrupturer - Biomekaniska och muskulära aspekter
Bästa föredrag/studie
i sektionen för idrottsmedicin på
Riksstämman gick till Per Swärd
och Harald Roos. Ko - eller hjul-

benthet: inverkan på artrosutvecklingen efter en främre korsbandsskada. Båda finns på Lunds universitet.

Intressanta artiklar/böcker
Non-contact ACL injuries in
female athletes: an International Olympic Committee
current concepts statement.:
Br J Sports Med. 2008 Jun;42
(6):394-412. Renstrom P, Ljungqvist A, Arendt E, et al
IOC Medical Commission and
Karolinska Institute, Stockholm,
Sweden., per.renstrom@telia.com
Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering,
Förlag: SISU
Idrottsböcker
ISBN: 97891-8543355-1

Författare: Roland Thomeé, Jesper
Augustsson, Mathias Wernbom,
Sofia Wernbom, Jon Karlsson
•

Bok om styrketräning för att:

•

prestera bättre inom idrott, motion, fritid eller arbete

•

bli starkare, orka mer och må
bättre

•

förebygga och behandla skador
och sjukdomar

Mer info om boken på hemsidan

Intressant avhandling
Legitimerad sjukgymnast Lena
Zidén har i sin avhandling : ”Life
after hip fracture – impact of
home rehabilitation and patients’
experiences of the recovery process in a short- and long-term
perspective” visat att rehabilitering i hemmet är bättre för personer
som drabbats av en höftfraktur än
sedvanlig vård. Mer info på hemsidan >>

Personnytt
Jüri Kartus
överläkare vid
ortopedkliniken
NU-sjuk-vården
och adjungerad
professor vid
GU tillträdde
1/10 en halvtidstjänst som FoUchef i NU-sjukvården. Uppdraget är att rekrytera och bygga upp
en FoU-enhet med bred kompetens som ska underlätta för NUsjukvårds-medarbetare att meritera

sig med magister-, licentiat- och
doktorsexamina.
Läs mer på hemsidan

Tommy Hansson
Under kommande nummer av
Nya Ledord
kommer vi att
presentera olika profiler på avdelningen för ortopedi. Först ut är

professor Tommy Hansson. Tommy har under sin långa karriär
inom ortopedin varit med om så
väl stora som små händelser,
vilka vi har fått förmånen att ta
del av. Läs intervjun här

God jul
och
Gott Nytt år

