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Anslag att söka
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse
Stipendier för forskning,
inom bl a medicin. Senast 30 september
Regionala FoU-bidrag till
patientnära forskning och
utvecklingsarbete. Senast 1
oktober
Mer info om anslagen >>
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disputation
18/12 Fredrik Einarssondisputation

Läs intervjun med Carina och
mer om hennes forskning >>

14/10 Nobuyuki Suzuki
halvtidskontroll

Mer info >>
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Kontakta
någon av
redaktörerna för
bidrag till
nyhetsbrevet.

Reserapport från IASP
(The International Association for the Study of Pain)
IASPs årsmöte gick av stapeln i
Glasgow den 17-22 augusti,.
En rapport av Mari Lundberg om
mötet finns att läsa på hemsidan
>>

Carina är handkirurg och har
arbetat på handkirurgen på SU
sedan 1998. År 2005 började hon
subspecialisera sig på tetraplegikirurgi. Denna typ av kirurgi
utförs i Sverige enbart av Carina
Reinholdt och Jan Fridén, båda
verksamma på Handkirurgen vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sin forskarutbildning påbörjade hon 2006

Kommande disputationer och halvtidskontroller vid avdelningen:
•

Aktuellt, kalendarium

Titel: Höftartroskopi
Föreläsare: docent Leif Svärd
Tid: fredag 26/9 kl. 13.00–14.00
Plats: V-aulan SU/M

Informationsträff
för forskarhandledare och intendenter vid institutionen för kliniska
vetenskaper
Tid: 29/9 kl 13.00-15.00
Plats: Kammaren vid gamla F3.

Intressanta artiklar
Adolescent idiopathic scoliosis.
Stuart L Weinstein, Lori A Dolan,
Jack C Y Cheng, Aina Danielsson,
Jose A Morcuende. Lancet 2008;
371: 1527–37.
Artikeln i PDF
Denna artikel är ett s.k. ”Seminar”
publicerat i Lancet, som presenterar uppdaterad kunskap om adolescent idiopathic scoliosis avseende
patogenes, naturalhistoria, ickeoperativ och operativ behandling.
Relevant litteratur för sammanställningen identifierades via sökning av litteratur som publicerats
mellan 1996-2006.

Nästa doktorandträff
Tid: 20/11
Mer info kommer senare.

Litteratur
Achilles Tendon Rupture—
Current Concept
En ny bok om
akuta Achillessenor har kommit ut. Bland
huvudredaktörerna är Jon Karlsson och Karin Grävare-Silbernagel
som bidragit i flera kapitel. Boken
är den första i en serie böcker som
planeras av ATSG (Achilles ten-

don Study Group), nästa bok
kommer att handla om kroniska
hälsenebesvär med planerad utgivning våren 2010 i samband
med ESSKA konferensen i Oslo.

Bok om
Kinesiofobi
I dagarna har
boken Kinesiofobi—teori och
tillämpning givits ut

av Studentlitteratur. Den baseras på Mari Lundbergs avhandling "Kinesiophobiavarious aspects of musculoskeletal pain" som hon försvarade vid avdelningen för ortopedi 2006. Boken handlar om
Kinesiofobi utifrån teori men
också om tillämpning och det
är tänkt att boken ska kunna
användas i utbildning av sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
läkare m.fl., både på grundutbildnings- och efterutbildningsnivå.

