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Rapport från SOF-SICOT-SIROT-mötet
30 augusti - 3 september, 2010 i Göteborg
titeln (Bone Mineral Density Determination in
Children. Evaluation of a novel method and application to Duchenne muscular dystrophy) till 2009
års bästa ortopediska avhandling. I priset ingår,
utöver äran, 100 000 SEK.

Disputationer, halvtidskontroller mm
4/11 Alicja Bojan, halvtidskontroll
19/11 Roy Tranberg, disputation

INTERNATIONELLT MÖTE I GÖTEBORG

26/11 Helena Barreto Henriksson, disputation

Under vackra höstdagar hölls Seventh SICOT/
SIROT Annual International Conference combined with the Annual Meeting of the Swedish
Orthopaedic Association (SOF).

7/12 Ramos Telmo, halvtidskontroll
10/12 Ola Rolfson, disputation
11/3 Patricia OlayaContreras, disputation
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Kongressen, som var förlagd till Svenska Mässan i
Göteborg, lockade mer än 2500 delegater från mer
än 60 länder i alla världsdelar.
Programmet var indelat i olika block. Utöver huvudprogrammet för ortopeder och forskare så fanns
det parallella program för arbetsterapeuter, läkarsekreterare, sjuksköterskor operationssköterskor
och sjukgymnaster.

Naturligtvis fanns en stark representation från avdelningen
för ortopedi, Sahlgrenska akademin genom hela programmet,
från organisationskommittén till
en bred representation inom ett
flertal sessioner med fria föredrag, posters och symposier.

PRISER OCH UTMÄRKELSER
På kongressen utdelades
flera priser. I konkurrens
bland sju avhandlingar från
olika delar av Sverige utsågs Ann-Charlott Söderpalms avhandling med

Utöver priset för bästa avhandling utmärkte sig
avdelningen för ortopedi bl.a. genom Pavel Neuman som vann första pris och Katarina Nilsson
Helander som vann andra pris bland SICOT Oral
Presentation Awards för sina föredrag ”A RCT
between Transforaminal Lumbar Interbody Fusion
(TLIF) and Posterolateral Fusion in the Degenerative Lumbar Spine” resp. ”Acute Achilles Tendon
Rupture: A Randomized Controlled Study Comparing Surgical and Non-Surgical Treatments Using
Validated Outcome Measures”.

VETENSKAPLIGA PROGRAMMET
I det vetenskapliga programmet rymdes drygt
400 fria föredrag, drygt
650 posters, 30 symposier,och 5 inbjudna plenarföreläsare bl.a. Tommy
Hansson från avdelningen för ortopedi, som föreläste över ämnet: ”How to
improve outcome in
orthopaedic surgery”.
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SOCIALA PROGRAMMET
Kongressen invigdes tisdag
den 31:e augusti på Svenska Mässan. Vid öppningsceremonin ingick bl a
sång från Akademiska
kören.

En ”Fun Night” hölls på
Trädgår’n på onsdagskvällen.

Ett symposium som fick särskilt gensvar i media berörde det
dagsaktuella ämnet ”Smoking & Orthopaedic surgery” i vilket
frågan om rökstopp inför ortopediska ingrepp för att minska per
- och postoperativa komplikationsriskter diskuterades utifrån
olika infallsvinklar.

Presidents’ dinner hölls på torsdagskvällen på Svenska Mässan
då Kongresshallen för en kväll förvandlats till festlokal. Vid
middagen uppträdde gruppen Waterloo som framförde ABBAlåtar.

ART ORT 2010
Avdelningen var väl representerad i samtliga delar. Parallellt
med det vetenskapliga programmet för läkare och forskare löpte
separata program för övriga yrkeskategorier.
Rapport från de några av de olika programmen finns att läsa här


Läkare och forskare



Läkarsekreterare



Sjuksköterskor



Sjukgymnaster
.

Artistiska ortopedkollegor presenterade sina alster och deltagarna gavs möjlighet att prata med konstnärerna och rösta på sin
favorit. Vinnaren Ann-Christin Moberg annonserades i samband
med Presidents’ dinner.

