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Anslag att söka
IngaBritt och Arne
Lundbergs forskningsstiftelse
För medicinsk vetenskaplig forskning bland annat
rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. Ansökan
senast 8 juni

Mer info

Disputationer, halvtidskontroller mm
9/6 Lars Ejerhed, docentseminarium
11/6 Truike Thien, disputation
16/11 Anna Östberg Elmlund, halvtidsseminarium
11/12 Ann-Charlott Söderpalm, disputation
18/12 Sebastian Concaro,
disputation
Mer info
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Aktuellt, kalendarium
Doktorandpresentation
Truike
Thien
disputerar
vid avdelningen för
ortopedi
11 juni.
Läs om Truike och hennes forskning

ISSLS årsmöte i Miami

flyttas huvudkontoret för denna
förening över från Toronto i Canada till Göteborg. Katarina har under det sista året successivt övertagit detta arbete och hon gjorde i
samband med årets ISSLS-möte ett
omfattande arbete, bland annat
med att i sista stund omarbeta programmet då ett 50-tal deltagare
lämnade sent återbud orsakat av
reserestriktioner p.g.a.
”svininfluensan”.Läs mer i reserapporten av Helena Brisby

SOF/SICOT/SIROT i Göteborg 31 aug - 3 sept 2010

Helena Barreto Henriksson och
Helena Brisby tog emot pris för
"Best poster award" vid ISSLSmötet i Miami.
Katarina Olinder-Eriksson har nu
officiellt tillträtt som sekreterare
för föreningen ISSLS och därmed

Arbete pågår med att planera
och samordna den svenska och
internationella delen av kongressen. Om man som läkare/forskare
registrerar sig till kongressen kommer man att ha tillgång till hela det
vetenskapliga programmet dvs
SOF-, SICOT- och SIROTdelarna. SOF-delen kommer som

tidigare att innehålla särskilt program för sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeute och sekreterare. Ytterligare information om kongressen
kommer i nästa nummer av Nya
Ledord..

2nd International Conference Advances in Orthopaedic
Osseointegration
Kerstin Hagberg vid Centrum för
Ortopedisk Osseointegration
(COO) rapporterar från kongressen Läs här

Nöjda, lite trötta och hungriga föreläsare. Från vä; Erik Ax, Kerstin Hagberg, Rickard Brånemark, Philip
Worthington och Örjan Berlin

Intressanta artiklar mm
Invigning av Registercentrum i Västra Götalandsregionen

Katarina Helander Nilssons
forskning uppmärksammad
av AAOS

Den 6 maj invigdes Registercentrum i Västra Götalandsregionen.
Centrat är beläget på Nordiska
högskolan för folkhälsovetenskap
(NHV) på Nya Varvet. Initialt
omfattas Svenska Höftprotesregistret samt Nationella Diabetesregistret, de två register som får
mest anslag av SKL. Läs mer om
arbetet vid Registercentrum

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) ger ut ett eNewsletter "AAOS Headline
News Now " och i det nummer
som mailades ut till alla medlemmar i AAOS, i USA och internationellt, den 20 maj i år har man
som en särskild rubrik: "Ruptured
Achilles tendons may not need
surgery." Denna rubrik hänvisar

till de studier som ingick i Katarina Helander Nilssons avhandling
som hon försvarade den 8 maj.
Redaktionen för Nya Ledord
gratulerar Katarina Helander
Nilsson till denna framgång och
den positiva internationella publiciteten kring hennes avhandlingsprojekt.
Läs vidare inkl intervju med Katarina i AAOS Headline News
Now

