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Aktuellt
Månadens profil - Göran Garellick

Göran Garellick, nyligen utnämnd till docent i
ortopedisk kirurgi, och som var med och såg
till att höftregistret fick 18 milj kronor för
fortsatt verksamhet!
Läs hans biografi här>>

Intressanta artiklar
My prosthesis as a part of
me: a qualitative analysis of
living with an osseointegrated prosthetic limb

Doktorander vid avdelningen för ortopedi

M Lundberg, K Hagberg and
J Bullington
Läs Mari Lundberg och Kerstin Hagbergs resumé av
artikeln

Förra året forskarregistrerade sig 17 doktorander vid avdelningen och Birgitta Gatenholm var en av dessa. Läs om hennes och
de andra doktorandernas projekt på här >>

Svenska nationella register
uppmärksammas i Lancet
Editorial och i Health Affairs!

Guldtackan till Alicja Bojan

Alicja Bojan har tilldelats en Guldtacka av
Läkarstudenterna vid Sahlgrenska akademins
Studentkår. Motiveringen lyder: För sitt väl
genomtänkta pedagogiska upplägg, professionella förhållningssätt och personliga engagemang i studenternas lärande.
Mari Lundberg— nybliven docent

Mari Lundberg har utsetts till docent i ämnet
fysioterapi från och med den 25 januari. Hon
arbetar vid institutionen för neurovetenskap,
sektionen för arbetsterapi och fysioterapi
men forskar och är handledare vid avd för
ortopedi.
Lågintensiv styrkträning kan ha betydande
effekt på styrka och muskelvolym!

Mathias Wernbom, knuten till avdelningen
för ortopedi sedan många år, försvarade sin
doktorsavhandling ”Effects of an acute bout
of low-load resistance training with blood
flow restriction: with special reference to muscle damage,
hypertrophic signaling and satellite cells”i november 2011
vid Norges Idrottshögskola (NIH). Mathias första två delarbeten utgick från avdelningen för ortopedi. Läs mer >>

Bland annat beskrivs att
svenska ortopeder minskat
antalet revisioner av höftproteser med 10% under
åren 2000-2009 med hjälp
av Svenska Höftprotesregistret. Detta motsvarar
7500 operationer till ett
värde av 140 miljoner US
Dollar. Om USA hade haft
samma fina register hade
över 2 miljarder US Dollar
kunnat sparas under perioden 2012-2015.
Se Lancet Editorial
och läs mer om detta i Health Affairs No 1, 2012, där
månadens profil Göran Garellick är medförfattare.
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

delar ut resestipendier till
doktorander verksamma
inom preklinisk och klinisk
medicinsk forskning i Sverige. Senast 1 mars SSMF

