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Intressant artikel
I detta nummer har vi
valt att länka till hemsidan där referenser finns
till doktorandföreläsningen den 6 maj av
Mohit Bhandari
Läs här >>
En intressant rapport
från EORS
skriven av Truike Thien
finns att läsa på hemsidan >>

Aktuellt
Doktorandpresentation
Karin Larsson
Karin har arbetat som biomedicinsk analytiker i 30 år varav 25
år inom Göteborgs universitet.
Hon är nu även doktorand med
arbetsplats på Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning.
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Ingabritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Senast 11/6
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Svenska Sällskapet för
Medicinsk Forskning
(1/6) och Sahlgrenska
akademin (7/6)
Mer info om anslagen
>>
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Vad handlar din forskning om?
Jag håller på med grundforskning
som syftar till att öka kunskapen
om patofysiologiska mekanismer
vid diskbråck och ischias. Denna
kunskap kan i förlängningen leda
till utveckling av nya behandlingsstrategier vid dessa kliniska tillstånd. Läs mer om Karins forskning >>

Forskningslaborant/leg. biomedicinsk analytiker och doktorand
Karin Larsson.

Vad fick dig att bli doktorand?
Efter många år inom forskarvärlden har mina egna forskaridéer
och frågeställningar formats. Det
kändes naturligt att nu utveckla
dessa som doktorand.

Du har väl inte missat Doktorandsidan. Den vänder sig till dig som
är doktorand vid avdelningen för
ortopedi. Där kommer du t ex få
information om de planerade doktorandträffarna onsdag den 24/9
och torsdag 20/11

Kalendarium
23 maj - nästa postgraduate
Titel: Kotpelarskador, diagnos och
behandling idag av Rune Hedlund
Plats: K-rummet, SU/Mölndal
Tid: kl. 13.00-14.00

Disputation leg läkare Mattias
Lidén den 30 maj
Titel: Long-term studies after
primary and revision Anterior
Cruciate Ligament reconstruction
using different types of autografts.
With special emphasis on the
clinical, radiographic, histological
and ultrastructural results.
Tid: fredag den 30 maj kl. 09.00
Plats: Aulan, SU/Sahlgrenska
Abstract >>

Internationell ryggforskningsförening till avdelningen för ortopedi
Sekretariatet för den internationella ryggforskningsföreningen
ISSLS, International Society for
the Study of the Lumbar Spine,
kommer från och med 2009 att
flyttas till avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin i
Göteborg. Katarina Säther kommer att vara ansvarig för sekretariatet. Mer info >>

Docentföreläsning och disputation
Docentföreläsning av
Aina Danielsson
Onsdagen den
16:e april var
det dags för Aina Danielssons
docenturföreläsning, Aina hade
valt ett akademiskt ämne, men
som kändes väldigt kliniskt integrerat och relevant. Under den timma som föreläsningen pågick fick

vi ta del av ämnet för dagen:
Utvärdering av undervisning i
barnortopedi förändringar vid
förflyttningar från termin 8 till
termin 11.
Mer info på hemsidan >>

Disputation Helen Elden
Fredagen den 18:e april försvarade leg. barnmorska Helen Elden
sin avhandling Treatment modalities for pelvic girdle pain in pregnant women. Avhandlingen ut-

gick från avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, institutionen
för kliniska vetenskaper, Handledare har varit professor Henrik
Hagberg, docent Hans-Christian
Östgaard och med dr Lars Ladfors. Fakultetsopponent var Docent Jan Brynhildsen från institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitet i
Linköping.
Till avhandlingen >>

