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Anslag att söka

Ny adjungerad professor

Greta och Einar Askers
Stiftelse Ansökan senast
den 11 mars. Mer info

Jorma Styf har utnämnts till adjungerad
professor i
ortopedi
från
1/2 2009
och tre år
framåt
20 % av
heltid.

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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Läs mer om Jorma Styf >>

Fellowship-utbildning vid
handkirurgen
Handkirurgiska kliniken startar
nu i mars 2009 och med stöd från
"Federation of the
European Societies
for Surgery of the
Hand" (FESSH) en
vidareutbildning i form av
"fellowship" inom specialområdet
rekonstruktiv handkirurgi vid
tetraplegi för europeiska handki-

rurger. Detta fellowship, som kommer att ges två gånger/år, är grunden för ett fortsatt samarbete inom
ett nätverk av experter med avsikt
att utveckla denna subspecialitet i
Europa. Läs mer

Doktorandpresentation
Ulf Svärd
Ulf Svärd är
ortoped och
har arbetat
som läkare i
35 år. Han
arbetar som
överläkare
vid Skaraborgs sjukhus och har en inriktning mot ämnet knäkirurgi som han nu ska
disputera på. Läs mer >>

Litteraturseminarium
David Rusaw ortopedingenjör
och doktorand
Titel: "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

Kalendarium
Handledarträff vid avd för
ortopedi
Ämne: Webbenkäter – vad är
detta och hur kan vi använda oss
av dessa i vår forskning?
Tid: torsd 12/3 kl 16.00 – 17.30
Plats: Lundberglaboratoriet för
ortopedisk forskning, Gröna Stråket 12, Sahlgrenska sjukhuset
Anmälan och mer info

Intressanta artiklar mm
Clinical Research for
Surgeons
(Georg Thieme
Verlag, Germany, 2009)
Boken är skriven
av två ortopeder, båda verksamma
vid avd för ortopedi; Mohit Bandhari och Anders Jönsson. De
som har gått någon av Särökurserna, känner säkert igen en del
av innehållet, vilket handlar om

kliniska forskningsmetoder för
kirurger (skulle likaväl kunna stå
ortopeder). Boken visar tydligt
studieupplägg, praktisk statistik,
resultatberäkning och evidensbaserad medicin (Mohit är som
bekant för många en av ortopedins främsta förespråkare för
evidens-baserad medicin). Boken
är praktiskt orienterad och mycket användbar och rekommenderas
varmt till alla kliniskt aktiva forskare.

Intressanta artikelar
Mortality Risk Associated With
Low-Trauma Osteoporotic
Fracture and Subsequent
Fracture in Men and Women

Effect of Short-Term Pretrial
Practice on Surgical Proficiency in Simulated Environments:
A Randomized Trial of the
“Preoperative Warm-Up” Effect

