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Aktuellt, kalendarium
Månadens profil Allison Kaigle Holm

Disputationer, halvtidskontroller mm

pedagogisk skicklighet, en enastående adminstrativ- och ledarskicklighet och en mycket god klinisk
skicklighet." Övriga redaktionsmedlemmar för Ledord gratulerar
Jon till utnämningen till denna
professur! Läs mer

24/2 Ramos Telmo, halvtidskontroll

Ny utredning: Översyn av de
nationella kvalitetsregistren

Anslag att söka
Vetenskapsrådet Postdoktorstipendium senast 24/2 Läs mer

8/6 Patricia OlayaContreras, disputation

Nästa avdelningsträff
Tisd 22 mars kl 16.30.

Svensk Idrottsmedicinsk förening
har sitt VÅRMÖTE i Göteborg 5-7/5 – platsen är
CHALMERS

Smärtforum
har sin årliga kongress i
Göteborg 20-21/10 plats Burgården
Mer info kommer
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Läs Mari Lundbergs intervju
med Allison

Professur
Jon Karlsson utnämndes 1 dec
2010 till professor i ortopedi
med särskild inriktning mot idrottstraumatologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Professuren är förenad med
befattning som överläkare vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). I sakkunnigutlåtande
vid tillsättning av professuren
skrivs bl.a. "Jon Karlsson har en
imponerande vetenskaplig och

Förslag till gemensam satsning
2011-2015 Läs mer

Knäkontrollstudien
I senaste Pressinformationen
från Svenska Fotbollförbundet
(SvFF nr 3/2011) kan man läsa
"Knäkontrollstudien", som är
den hittills största vetenskapliga undersökningen i världen
med syfte att förebygga skador
inom idrott är klar. Läs mer om
projektet

ett fristående
vetenskapligt
nätverk, som
utarbetar systematiska
översikter så
kallade Cochraneöversikter. Dessa
översikter har hög vetenskaplig
kvalité och uppdateras kontinuerligt och återfinns i det elektroniska
Cochranebiblioteket
www.cochrane.org. Läs mer om
Cochrane på vår hemsida.

ISSLS årsmöte 14-18 juni
2011, Göteborg
Nu är registreringen öppen. Information om accepterade abstracts
kommer att skickas ut runt den 15
februari. Läs mer www.issls.org

The Cochrane Colalboration
Det blir allt vanligare att man talar
i termer om ”Cochrane”. Cochrane
-samarbetet startade 1993 och är

Intressanta artiklar mm
Cartilage Surgery—An operative manual
En bok av Mats Brittberg och
Wayne Gersoff. Läs mer

Publicerade artiklar 2010
Nu finns alla artiklar som publicerades vid avdelningen under 2010
på hemsidan Ni hittar dem här
Om ni saknar någon artikel eller
har några frågor kontakta mig
Katarina Olinder.
På hemsidan hittar ni även publicerade artiklar under tiden 20062010 sorterade per person. Uppgifterna är hämtade från GUP

(Göteborgs universitets publikationer).
Titta gärna igenom och se om det
är något som saknas och meddela
mig.

