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Anslag att söka

Aktuellt, kalendarium
Månadens doktorand —
Sebastian Concaro

Läs Mari Lundbergs intervju

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Senast 21 juni
Läs mer

NARA - the Nordic Arthroplasty Register Association
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4/6 Mohit Bhandari,
disputation

17/6

Sebastian Concaro
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Mer info >>

Sebastian Concaro disputerar den
17 juni kl 09.00 på en avhandling
med titeln ”Cartilage tissue engineering. A study on how to improve cartilage repair.”
Lokal: Hjärtat, SU/Sahlgrenska
Opponent: professor Daniel
Saris, Nederländerna
Sebastian är ortoped och arbetar
till vardags på Kungälvs sjukhus.
Han kom till Sverige för 6 år
sedan för att lära sig mer om
broskcelltransplantation. Målet
var egentligen att åka tillbaka till
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Argentina, men kärleken fick honom att stanna i Sverige.

En gemensam databas där information från höftprotesregistren från
Danmark, Norge och Sverige kunde samlas i en databas. Man har
redan gjort en första gemensam
analys baserad på ca 300 000 höftprotesoperationer
Läs om detta

Disputation - Mohit
Bhandari, avd för ortopedi
Titel: Femoral Neck Fractures:
Current Evidence and Future Directions.
Tid: fredag 4 juni kl. 13.00
Lokal: Mölndalsaulan

SOF-SICOT-SIROT-mötet
30 augusti—3 september
2010 i Göteborg
Kongressplaneringen går nu in i
slutskedet. Sista datum för anmälan via www.ortopediveckan.se är
25 juli. Efter detta datum kan man
enbart betala on-site, till en förhöjd avgift. De som fått inskickade abstracts accepterade som föredrag eller poster måste anmäla sig
senast 25 juli, annars stryks resp.
föredrag/poster ur programmet.
För uppdaterad information om
kongressen se:
www.ortopediveckan.se och
www.sicot.org

Opponent: professor Olle Svensson, Umeå

Intressanta artiklar publicerade vid avdelningen
Current Concepts of Cartilage Repair
Boken innehåller
de senaste rönen
på cellodlingsfronten, nytt om
biomekanisk
evaluering av brosk och om genterapi som en framtida möjlighet att
förbättra brosket. Extra intressant
är kapitlet om den mindre kända

metoden ¨Mega-Oats¨. Dessutom
finns vidare rikligt med tips om när
och hur broskskadan kan avlastas,
lite om ¨salvage¨- metoder och sist
men inte minst rehabiliteringen
efter operation
Läs mer

