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Aktuellt

Intressanta artiklar
Månadens profil - David Rusaw

Kalendarium

David Rusaw disputerar den 25 november
kl. 13.00 på sin avhandling med titeln: Motion
Analysis and Postural Stability of Transtibial
Prosthesis Users.
Läs Roland Thomeés intervju med David

Disputationer
Niklas Olsson
16/11 Halvtidskontroll
David Rusaw
25/11 Disputation

Doktorspromotion vid Göteborgs
universitet

Kristian Samuelsson
20/4 Disputation
Mer info

Avdelningsträff
Tisdag den 15 november
kl. 16.30-18.30
Mer info och program

För dig som ska disputera finns nu en avhandlingsmall till din
hjälp
Här hittar du Sahlgrenska akademins mall att
använda till din avhandling: sidindelning, rubriker, mm, mm.
Det är endast ett förslag
så det går att ändra
vissa delar (hör med din
handledare)

Redaktör
Roland Thomeé

Redaktion

Bilden föreställer de fyra personer
från avdelningen för ortopedi som
fick sina doktorsdiplom: Ola Rolfson,
Helena Barreto-Henriksson, Patricia
Olaya-Contreras och Roy Tranberg
vid doktorspromotionen 21 oktober 2011. Läs mer

Mats Brittberg blev den 13 oktober hedersmedlem i Polish Society
of Arthroscopic Surgery
Bilden visar på Mats Brittberg när
han mottog utnämningen vid Polish
Society of Arthroscopic Surgery 2nd
International Congress nu i oktober.
Mötet ägde rum i Warzawa med internationella föreläsare och avslutades med en praktisk ¨surgical
skills course¨.

1st World Congress on Surgical
Training
Denna congress hölls i Göteborg
med 200 delegater från 29 länder
och 5 kontinenter. Värd och initiativtagare till mötet var Margareta Berg
(MD, PhD, och verksamhetsansvarig
för Surgicon, Sahlgrenska Science Park), vår ortopedkollega
som tidigare har erfarenheter av utbildningskurser i bl.a. axelkirurgi på internationell nivå under flera års vistelse i Frankrike.
Läs Örjan Berlins rapport från mötet

Helena Brisby
Jón Karlsson
Johan Kärrholm
Katarina Olinder Eriksson
Björn Rydevik
Kontakta
någon i
redaktionen
för bidrag
till nyhetsbrevet.

Leif Swärd intervjuad i Dagens Industri

Läs artikeln här

Leif Swärd konstaterar att viktiga delar i
människokroppen redan i 40 årsåldern
börjar försvagas. Det gäller exempelvis
diskar i ryggen som börjar spricka.
-”Därför är det viktigt att hålla i gång
skelett och muskler. När man blir lite
äldre är tveklöst regelbundna promenader
den bästa motionen”, säger Leif Swärd.

Cigarettrökning sammankopplad med kronisk smärta
Nyligen publicerades en artikel
i augustinumret av Journal of
Pain där författarna (Mitchell et
al.) som indikerar att rökning
är associerat med kronisk
smärta. Läs Mari Lundbergs
resumé av artikeln

Intressant studie av Lubowitz et al
I en studie av Lubowitz och
medarbetare publicerad i oktober i den ansedda tidskriften
Arthroscopy påvisades en hög
kostnadseffektivitet av artroskopisk främre korsbandsrekonstruktion samt knäartroskopi. Läs Mattias Ahldens resumé av artikeln

ABC om Handledens ligamentskador – diagnostik
Nya rön visar att ligamentskador är vanliga vid scaphoideum
-fraktur. I cirka en tredjedel av
fallen av midjefraktur på
scaphoideum fann man samtidig skada på skafolunära ligamentet. 20 procent av dessa
var totala rupturer.
Läs artikeln här
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Anslag att söka
Svenska Sällskapet för
Medicinsk Forskning
Resestipendier för doktorander
inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning. Senast
1 december
Stipendier för postdoktoral
utbildning i medicinsk vetenskap. Senast 15 november.
Mer info

