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Kombinerade doktorand- och handledarträffar under hösten
16/9 och 17/11

Disputationer, halvtidskontroller mm
•1/9

Mohit Bhandari, halvtidsseminarium

•16/11

Anna Östberg Elmlund, halvtidsseminarium

•

11/12 Ann-Charlott Söderpalm, disputation

•18/12

Sebastian Concaro,
disputation

•7/5

Katarina Rönnberg,
disputation

•26/5

Ingrid HultenheimKlintberg, disputation

•4/6

Mohit Bhandari, disputation
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Aktuellt, kalendarium
Utmärkelser
Leif Swärd har fått Göteborgs
stads förtjänsttecken för betydande insatser för staden.
Läs mer >>

Månades profil
Henrik
Malchau
I samband
med mötet
Low Back
Pain Forum
X i Boston
fick jag möjlighet att träffa Henrik Malchau.
Henrik var med att satte Göteborg
på världskartan när det gäller
protesforskning i början på 90talet. Det blev ett samtal som
kom att handla om såväl erfarenheter av att arbeta som ortoped i
USA, som visioner inom ortopedin. (Mari Lundberg)
Läs intervjun här

Svenska höft- & knäföreningen – ny intresseorganisation
inom SOF med fokus på
artros och proteskirurgi
På SOF:s årsmöte i Halmstad 2008
bildades en ny intresseförening
inom SOF. Föreningen avser att i
första hand rikta sig till ortopeder
med intresse för artros samt höftoch knäproteskirurgi. Den 26 augusti håller de sitt första möte under Ortopediveckan i Jönköping.
Program och mer info

SOF/SICOT/SIROT 2010uppdatering
Planeringen för kongressen SOF/
SICOT/SIROT 31 augusti - 3 september 2010 på Svenska Mässan i
Göteborg pågår med hög aktivitet.
First Announcement kommer att
vara klart till årets SOF-möte/
Ortopedivecka i Jönköping 25-28
augusti då lansering kommer att
ske samt vid SICOT/SIROTkongressen i Pattaya, Thailand

29 oktober - 3 november
(www.sicot2009thailand.org).

Top ten cited articles i Acta
Orthopaedica: två artiklar
från Göteborg och Mölndal
De två artiklar i Acta Orthopaediunder perioden 2005-2006 som
citerats flest gånger är skrivna av
forskare vid avd för ortopedi,
Sahlgrenska akademin och Ortopedin vid SU. Den artikel som
citerats flest gånger (32 citeringar)
är av Mikael Sundfeldt och
medarbetare med titeln: Aseptic
loosening, not only a questions of
wear. A review of different theories. Den artikel som citerats näst
flest gånger (31 citeringar) har
Johan Kärrholm som senior
author (första föfattaren är ER
Valstar från Leiden, Holland) och
har titeln: Guidelines for standardization of radiostereometry
(RSA) of implants. Mer info

Intressanta artiklar mm
Riktlinjer för
sjukskrivning vid
sjukdomar i
rörelseorganen – ett
kunskapsunderlag
En ny rapport finns nu avseende
kunskapsunderlag vid sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen. Mer info

Intressant artikel
Evidence-Based Medicine Series
Systematic Review Treatment of
Anterior Cruciate Ligament Injuries With Special Reference to Surgical Technique and Rehabilitation: An Assessment of Randomized Controlled Trials
by D Andersson, K Samuelsson
and J Karlsson. Journ of Arthroscopic & Rel Surg, Vol 25, No 6
(June), 2009: pp 653-685 Pdf
Kommentar: Denna artikel, skriven av medarbetare vid avd för

ortopedi är ur en serie om evidensbaserad medicin, som publicerats i Arthroscopy under våren.
Artikeln är en sk systematic review, den tar upp flera aspekter
avseende korsbandsskador samt
deras behandling och granskar
kritiskt de studier som ligger till
grund enl CONSORT-statement.
Det visar att många av de studier
som idag används för att dra slutsatser har uppenbara begränsningar avseende studiedesign och
gruppstorlekar.

