
   

 
 
 
Stipendiater 2011 
 
Vid årsmötet i Karlskrona under årets ortopedivecka presenterades årets stipendiater. 

Olof Sköldenberg från Danderyds sjukhus kammade hem både DePuy-
stipendiet från Johnson&Johnson och LINK Swedens höftstipendium, båda på 30.000 kronor. Detta 
med ett projekt om farmakologisk behandling av osteolys efter total höftledsplastik med RANKL-hämmare 
(denosumab) och att använda sig av 3D-CT för att identifiera dessa patienter. 

Anatomicas forskningsstipendium på 20.000 kronor gick till Paul Gerdheim, Karolinska/Huddinge, att 
använda till deltagande i Eurospine för att med fördrag om betydelsen av ärftlighet vid bedömningen av 
scoliosprognosen. 

SOF´s studiestipendium delas; Henrik Hedelin, SU/Mölndal, skall studera triage och omhäntertagande 
av ortopedpatienter på ett universitetssjukhus i Nicaragua. 
Maria Cöster från Kalmar avsåg åka till Japan för att presentera egna forskningsresultat. Då konferensen i 
Japan är inställd med hänsyn till jordbävningskatastrofen så blir det deltagarna vid Academy-mötet i San 
Fransisco som får lyssna på detta. 
 
Till Academy-mötet åker också Kim Stranger från Göteborg som tog ortopedexamen i Karlskrona och vann 
SOFs stipendium för deltagande där, 15.000 kronor. 

 



   

 
 
Bästa avhandling 2010 
SOF gratulerar Ioannis Kostogiannis och Ola Rolfson som delar föreningens stipendium för årets bästa 
Avhandling 2010. 
I Ioannis avhandling med titeln "Is it possible to predict the outcome of an anterior cruciate ligament injury?" 
utvärderas orsaken till artrosutveckling efter korsbandsskada samt nyttan med den kirurgi vi idag har att 
erbjuda. Denna avhandling är ytterligare en viktig pusselbit för att finna den bästa behandlingen för dessa 
ofta unga patienter med höga funktionella krav: korsbandspatienterna. 
I Olas avhandling med titeln  "Patient-reported Outcome Measures and Health-economic Aspects of Total 
Hip Arthroplasty - a study of the Swedish Hip Arthroplasty Register" efterfrågas patienternas egna 
upplevelser efter genomgången höftprotesoperation ur det lilla perspektivet; ur det stora perspektivet 
analyseras det samhällsekonomiska värdet av våra insatser. Redan nu bidrar dessa nyvunna kunskaper till 
en bättre och mer kostnadseffektiv behandling av den stora patientgrupp som  våra höftartrospatienter utgör. 

 


