www.orthopaedics.gu.se

Årgång 2, Nr 1, januari 2009

LEDORD
Avdelningen för ortopedi
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Pdf i utskriftsformat av
LEDORD

Aktuellt, kalendarium

Anslag att söka

Ny universitetslektor

Månadens profil

Svenska Läkaresällskapet Ansökan senast
den 1 februari Mer info

Helena Brisby är utnämnd till
adjungerad
universitetslektor (20%)
i ortopedi
från den 1
februari och 3
år framåt.
Läs mer om
Helena Brisby >>

Johan Kärrholm är överläkare
och professor i ortopedi. Han är
chef för protesteamet, Ortopediska
kliniken,
Mölndal.
Forskningsintressen är
framförallt
relaterade till
höft- och
knäproteskirurgi samt ledstabilitet
och ledkinematik. Johan är registerhållare för Svenska Höftprotesregistret (se nedan). Han har handlett/handleder ett 20-tal doktorander.

Disputationer och
halvtidskontroller :
•

•

•

•

•

•

•

4/3 Patricia OlayaContreras
halvtidsseminarium
13/3 Nobuyuki Suzuki,
disputation
18/3 Helena BarretoHenriksson
halvtidsseminarium
17/4 Erling Hallström,
disputation
8/5 Katarina Helander
Nilsson, disputation
29/5 Ulf Svärd, disputation
11/6 Truike Thien, disputation
Mer info >>
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Jón Karlsson
Johan Kärrholm
Björn Rydevik

Redaktörer
Mari Lundberg
Karin Grävare Silbernagel

Layout
Katarina Olinder Eriksson

Kontakta
någon av
redaktörerna för
bidrag till
nyhetsbrevet.

Doktorandpresentation
Katarina Nilsson Helander
leg läkare och forskarstuderande.
Katarina är
ortoped och
arbetar sedan
2006 som
överläkare på
ortopeden,
Kungsbacka
Närsjukhus. Hennes kliniska
inriktning är artroskopisk- och
mjukdelskirurgi. Läs mer om
Katarina Nilsson Helander >>

Svenska Höftprotesregistret
har sedan
1979 registrerat samtliga
primära totala
höftprotesoperationer
samt samtliga reoperationer. Detta

har resulterat i en årligen utkommande rapport. I rapporten kan
man studera olika typer av utfall
såsom risken för reoperation, revision etc. Läs mer om rapporten
>>

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

Litteraturseminarium
David Rusaw ortopedingenjör
och doktorand håller i ett litteraturseminarium med titeln
"Instrumented motion analysis and
trans-tibial prosthetics: a review of
variables in the literature.
Tid: tisdag den 10 mars kl 15.00
Plats: Ortopedens bibl. Elevhemmet vån 4, SU/Sahlgrenska
Mer info

Intressanta artiklar mm
Publicerade artiklar 2008
Nu finns alla artiklar som publicerades under 2008 vid avdelningen
för ortopedi på hemsidan (67 st)
Ni hittar dem här >>
Om ni saknar någon artikel så är
jag tacksam om ni kontaktar mig
för komplettering
På hemsidan hittar ni även alla
publicerade artiklar under tiden
2005-2008 sorterade per person.
Dessa uppgifter är hämtade från

GUP- (Göteborgs universitets
publikationer) databasen. Titta
gärna igenom och se om det är
något/någon som.

R, Dunn W, Spindler K.
Clin Orthop Rel Res 455;23-29,
2007 pdf

Kontakta mig för eventuella kompletteringar eller om du har frågor
kring GUP. (Katarina Olinder
Eriksson)

Intressanta artiklar

Forskningsmetoder
How to write a Systematic
Review by Wright RW, Brand

Reduced COX-2 Expression
in Aged Mice Is Associated
With Impaired Fracture Healing. by Naik A, Xie C, Zuscik M
et al. Journ Bone Mineral Res
2009:24:251-264 pdf

