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Anslag att söka
SU-fonderna - Forskning
och utveckling . Senast 17
december
Läs mer

Disputationer, halvtidskontroller mm

Aktuellt, kalendarium
Grundutbildning av läkarkandidater i ortopedi vid SU

Linda Johansson, intendent
vid avdelningen för ortopedi

Vi kan glädjas åt att ortopedikursen under de senaste åren placerat
sig bland de delkurser som totalt
fått bäst betyg av studenterna.
Detta är sannolikt frukten av ett
mångårigt arbete med att successivt förbättra ortopedikursen. Läs
mer om detta arbete

SOF-SICOT-SIROT-mötet
30 augusti—3 september
2010 i Göteborg

Glöm inte deadline
15 januari för inskickande
av abstracts för fria föredag
och posters till Ortopediveckan/SICOT-mötet!!

·

11/12 Ann-Charlott Söderpalm, disputation

·

7/5 Katarina Rönnberg,
disputation

·

26/5 Ingrid Hultenheim
Klintberg, disputation

·

4/6 Mohit Bhandari, disputation

Svenska Höftprotesregistret
30:e årsrapport
Svenska Höftprotesregistret presenterar nu sin 30:e årsrapport.
Rapporten omfattar egentligen
två register en rapport om helproteser och en om halvproteser.
Läs mer om rapporten

·17/6

Sebastian Concaro
disputation

·Mer

info >>
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Doktorand/handledarträff
Nästa möte är den 26/1 och kommer då handla om Osteoporos. Se
programmet här

Så gott som alla som har kontakt
med vår avdelning har också varit i
kontakt med Linda Johansson.
Linda är en av dem på vår avdelning som inte får de stora utmärkelserna men som ser till att allt
flyter för oss andra. Vem är då
Linda?
Läs Mari Lundbergs intervju

Anmälan görs via www.sicot.org

Intressanta artiklar publicerade vid avdelningen
Aute effects of blood flow restriction on muscle activity and endurance during fatiguing dynamic
knee extensions at low load

Simultaneous intramuscular pressure and surface electromyography
measurement in diagnosing the
chronic compartment syndrome

Mathias Wernbom, Rickard Järrebring, Mikael A Andreasson and
Jesper Augustsson

Q. Zhang, C. Jonasson, J. Styf

Kommentar

Se kommentar och fler artiklar
nyluigen publicerade av Jorma
Styf et al

Vi på redaktionen vill passa på att
önska er alla en riktigt

GOD JUL
och
GOTT
NYTT
ÅR!

