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Anslag att söka
CIF, deadline, 15/9
Sverige-Amerikastiftelsen.
15/9
Regionala FoU, 1/10
Läs mer

Disputationer, halvtidskontroller mm
·

9/10 Sofia Augustsson
disputation

Aktuellt, kalendarium
Alexander Börve: Mottagare
av SKAPA-priset!
Alexander Börve, ST-läkare på
Ortopeden fick SKAPAstiftelsens uppfinnarstipendium i
Västra Götaland på 25 000 kronor
och går till final i Stockholm den
13 oktober där det nationella
priset är 500.000 kr. Mer info

·

15/10 Eva Olofsson, halvtidskontroll

·

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 HermanssonKlintberg, disputation

·

4/6 Mohit Bhandari, disputation
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Missa inte: Ledpromenaden
den 19 september
Samling i Slottskogen vid
Stora Dammen klockan 13.
Ett tält kommer att finnas uppställt med informationsmaterial (om Ledfonden och artrossjukdomen) Ledpromenaden
sträcker sig runt en ca 1 km
lång sträcka.
”Artros och förebyggandebehandling”
Föreläsning i stora aulan på
SU/Sahlgrenska kl 15 - 16.
Läs mer om Ledfonden

Jon Karlsson—
chefredaktör
Jon Karlsson har
från den 1 juli
utsetts till chefsredaktör för den
medicinska tidskriften; Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy (KSSTA). Tidningen har en
Impact Factor på 1,7 och ligger på
22/72 plats inom kategorin Sports
Science och på plats 16/44 i kategorin Orthopaedics. Tidningen
som utkommer månatligen publicerar huvudsakligen artiklar relaterade till knäskador och knäkirurgi,
med speciell fokus på idrottstrauma och artroskopi.

Månadens profil Björn Zoëga
Läs Helena
Brisbys intervju med Björn
Zoëga

SOF-SICOT-SIROT-mötet
30 augusti—3 september
2010 i Göteborg
Det arbetas hårt och intensivt med
det kombinerade mötet nästa år i
Göteborg och till årets Ortopedivecka i Jönköping blev First Announcement klart. Hur det ser ut
kan man se här
En delegation från Göteborg har
deltagit i mötet i Jönköping för att
ta del av erfarenheter kring planering och genomförande av en
Ortopedivecka.
En hemsida är också under uppbyggnad och hur den kommer att
se ut kan man se här

Intressanta artiklar mm
Publicerade artiklar och
böcker vid avdelningen för
ortopedi
Denna del av Ledord kommer i
fortsättningen att enbart uppmärksamma artiklar och böcker som
har en direkt anknytning till avdelningen för ortopedi. Hjälp oss med
detta genom att informera oss när
ni har fått någonting publicerat.
Kontakta redaktionen

I detta nummer:

Övriga intressanta artiklar

Att tro på sig själv – grund
för lyckad rehabilitering

I fortsättningen kommer övriga
intressanta artiklar att finnas på
hemsidan, ibland även med en
kommentar. Har ni förslag på
artiklar maila dem gärna till redaktionen, med eller utan kommentar så publicerar vi dem på
avdelningen för ortopedis hemsida. Till intressanta artiklar
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