VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för
SVENSK ORTOPEDISK FÖRENING 2016
Medlemmar
Totalt antal medlemmar i föreningen 1607 varav 1310 män och 297 kvinnor.
395 av medlemmarna är pensionerade medlemmar. Föreningen har 17 hedersledamöter
och 15 företagsmedlemmar. Under 2016 har medlemsantalet ökat med 19 medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen har under 2016 bestått av:
• Li Felländer-Tsai (ordförande)
• Hans Mallmin (utbildningsansvarig och vice ordförande)
• Magnus Karlsson (vetenskaplig sekreterare)
• Erik Lind (facklig sekreterare)
• Anna Apelqvist (skattmästare)
• Nader Mafi (SPUR- och kvalitetsansvarig)
• Marie Leksell (representant för yngre ortopeder)
Till styrelsen har adjungerats:
• Karin Bernhoff, första halvan av året (Ortopediskt Magasin)
• Kanslist: Lena Göthe
• Mötesgeneral för Ortopediveckan 2016 Åke Karlbom
• Mötesgeneral för Ortopediveckan 2017 Ulrica Bergström
Styrelsen har under året hållit fjorton protokollförda sammanträden varav fyra
telefonmöten. Styrelsen har under året deltagit i och arbetet med:

Ekonomi 2016 (skattmästare Anna Apelqvist)
Congrex konkurs efter Ortopediveckan i Uppsala är ännu inte slutbehandlad. Några
fordringar från konkursboet har hittills inte framkommit.
Under året har organisationsförändringen av Ortopediskt Magasin fått fullt utslag, vilket
har medfört en väsentligt förbättrad ekonomi för resultatenheten.
Ortopediveckan i Visby gick också glädjande bättre än det budgeterade resultatet.
Föreningen har inte haft några ökade utgifter och årets resultat är därför mycket positivt.
Föreningens kassa har med en årsomslutning på drygt 7 miljoner kr under 2016 fått ett
nettotillskott på drygt 1 miljon kr, varav Visbymötet står för cirka hälften av såväl

omslutning som nettovinst. Föreningen förfogade, vid årets utgång, över ett kapital om 5
miljoner kronor.
Den goda ekonomin har gjort att styrelsen under 2017 dels beslutat om ett ökat antal
stipendier till medlemmarna, vilka delas ut i samband med ortopediveckan och vi har också
kunnat stödja arbetet med den planerade bakjoursskolan, samt ökat Epiphysens anslag.
Dessa satsningar kommer även finnas med i budgeten för 2018.

Kansliet (kanslist Lena Göthe)
Kansliet består av en anställd på heltid; Lena Göthe som sköter den löpande dagliga
administrationen av föreningen, ekonomi, hjälp till medlemmar, externa förfrågningar, IT
inklusive hemsidan, Ortopediveckan, Ortopedexamen samt kursadministration. En revisor
från revisionsfirman Grant Thornton är anlitad som hjälp vid årsbokslutet. Faktureringen
av medlemsavgifterna görs från kansliet. Medlemsfakturorna skickades ut via brev men
möjligheten finns för medlemmarna att få medlemsfakturan per e-post. Kansliet
samarbetade under 2016 med årsmötesarrangörerna och var behjälpligt med diverse
administrativa rutiner och fakturerade kongressavgifterna.

Utbildning 2016 (utbildningsansvarig Hans Mallmin)
Ortopedexamen 2016
Skriftliga delen omfattade 100 poäng. Godkändgräns 65 poäng, medelpoäng 69+9.
23 deltog i den skriftliga delen varav 16 godkändes (70%).
Till den muntliga delen av ortopedexamen hade 18 aspiranter anmält sig och examen
genomfördes på ortopedmottagningen, Visby Lasarett.
15 nya SOF ortopedspecialister 2016 kunde presenteras i samband med
årsmötesförhandlingarna: Madelene Albrektsen, Jens Bathke, Ida Dånmark, Lotta
Fornander, Johan Hallström, Henrik Illerström, Eythor Jonson, Gustav Leoj, Katarina
Lindgren, Pierre Rotzius, Kristin Olsson, Anna Servin, Daniel Söderlund, Kajsa Thulin,
Mattias Wahlborg.
Ortopedexamen 2017
Ett möte för att bereda lämpliga skrivningsfrågor inför den skriftliga delen av
ortopedexamen 2017 genomfördes med delar av SOF’s styrelse och inbjudna
representanter från delföreningar och associerad förening i samband med SOF i Stockholm
styrelsemöte december 2016
Ortopediveckan 2016
På verksamhetschefs- och professorsmötet diskuterades utbildning och fortbildningsfrågor.
Lill Bergenzaun från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, var inbjuden och
redogjorde för SFAI’s fortbildning och bakjoursskola. Frågan om den nya ST-utbildningens

delmål A5, det vetenskapliga arbetet, var föremål för diskussion. Synpunkter från
Socialstyrelsen hur andra specialistutbildningar hanterar denna fråga ska inhämtas.
Beslutades att kalla till ett extra verksamhetschefsmöte i januari 2017 för att diskutera
bakjourskola och andra utbildning/fortbildningsfrågor.
Fortbildning
Ortopediveckan är Svensk Ortopedisk Förenings enskilt viktigaste fortbildningsinsats.
Första stegen mot en formaliserad bakjourskola togs under året. En arbetsgrupp under
ledning av Professor Lars Adolfsson, Överläkare Peter Ström och doc Michael Ullman har
tillsammans med representanter från SOF’s delföreningar började inventera kravprofil,
utbildningsmål och utbildningsinsatser för bakjourskompetens.
Svenskt Kirurgiskt Råd
Svensk Kirurgisk Råd (SKR), sammanslutning av alla opererande specialiteter samt svensk
förening för anestesi och intensivvård har också engagerat sig i utbildning och fortbildning.
Förslag på internationellt namn för Svenskt Kirurgiskt Råd är Swedish Colleges of Surgeons.
Två möten, på våren och hösten i Stockholm, under ledning av Svensk Kirurgisk Förening
har givit inspirerande kunskap om de aktiviteter som andra specialitetsföreningar är
engagerande i. Frågan om kirurgisk färdighetsträning och utveckling av ett svenskt sk wetlab, för dissektion och operation på kadaver har varit aktuell. Sådana finns i Århus,
Danmark och i Tammerfors, Finland. Verksamheten i Tammerfors presenterades i realtid
via länk presenterats för SKR.
Under 2017 leds SKR av Svensk Ortopedisk Förening
NOF
I samband med NOF’s konferens arrangerades en uppskattad NOF instructional
course,”How to do a Knee” med Professor KG Nilsson och doc Sören Toksvig-Larsen som
samlade mer än 40 blivande och färdiga specialister. Beslutades att utbildningsansvarig i
Sverige fortsätter att arbeta som sammankallande i NOF working group on Education’s.
Målsättning är skapa en NOF’ instructional course med focus på ryggradens sjukdomar och
skador som ska hållas i samband med nästa NOF konferens i Reykjavik 2018.
UEMS/EBOT
Vid vårmöte i Lyon, Frankrike och höstmöte i i Bukarest, Rumänien representerade Sverige
av Hans Mallmin och Li Felländer -Tsai.
Fortsatta diskussioner angående EBOT-examen och försöken att popularisera denna. Från
svenskt håll har framförts att den nuvarande formen överdrivet omfattande för att vara
realistisk. Fullt ut med 2-3000 examinander/år kommer det att bli svårt hitta tillräckligt
många obetalda examinatörer för att genomföra examen.
Li Felländer-Tsai har under året för UEMS räkning lett en arbetsgrupp för att harmonisera
kriterier för att kunna vara ett sk training center för ST-läkare. Med training center avses i

detta sammanhang, utbildningsplats/sjukhus för ST-läkare/resident. Ledamot i UEMS
Multidisciplinary Joint Committe avseende Träningscentra har varit Li Felländer-Tsai.

Vetenskap 2016 (vetenskaplig sekreterare Magnus Karlsson)
Under 2016, i samband med Ortopediveckan i Visby, delades följande stipendier ut:
•

LINK Sweden´s höftstipendium:
30 000:- till Anne Garland, Visby för ”prediktionsstudie avseende ko-morbiditet och
mortalitet efter total höftledsplastik”.

•

SOFs studiestipendium:
30 000:- delades mellan Ted Eneqvist, Göteborg för studie ”Kan patientrapporterat
utfall ett år efter höftproteskirurgi förutspå risk för senare revision?” och Martin
Magnéli, Stockholm för studie ” Validation of register data after hip arthroplasty”.

•

SOFs resebidrag till EBOT examen:
10 000:- Asgeir Gudnason, Uppsala

•

SOFs stipendium till AAOS för genomförd ortopedexamen:
15000:- vardera till Ida Dånmark, Linköping och Lotta Fornander, Norrköping

•

SOFs Stipendium för bästa avhandling 2015:
Resebidrag 25 000:- Peter Försth för avhandlingen med titeln "On Surgery for
Lumbar Spinal Stenosis".

Nominerade till årets bästa avhandling var:
• Anna Grauers
• Buster Sandgren
• Christian Buttazzoni
• Jonathan Forsberg
• Malin Carling
• Maria Cöster
• Maziar Mohaddes
• Mehrsa Kherad
• Peter Försth
Motiveringen från styrelsen gällande Försth´s avhandling lyder: "Årets pristagare har med
samvetsgrant tålamod fördjupat sig i behandlingen av en av våra vanliga diagnoser. Två
operationsmetoder har utvärderats dels utifrån ett patientperspektiv men också ur ett
hälsoekonomiskt perspektiv. Avhandlingen ger oss nu evidens angående behandlingen av
denna specifika diagnos men den ger oss också välbehövlig kunskap om att större kirurgi

inte nödvändigtvis ger större förbättring för patienten utan ibland endast är förenad med
en större kostnad”

Årsmöte och ortopedivecka
Föreningens 72:a årsmöte arrangerades av Ortopedkliniken i Visby 29 augusti till och med
2 september 2016. För andra gången var Ortopediveckan EACCME ackrediterad. Mötet
hölls på Visby Strand och mötesgeneral var Åke Karlbom. Mötet anordnades i tät kontakt
med Svensk Ortopedisk Förenings styrelse. Totala antalet deltagare uppgick till 603
(inklusive den egna personalen) varav drygt 400 läkare.
Till hedersledamot i SOF valdes Åke Karlbom.
Knappt 100 utställare deltog under veckan och samordnades av Traveko AB, Arnold
Persson. Håkan Hedlund organiserade det praktiska kring det vetenskapliga programmet i
samarbete med SOFs vetenskaplige sekreterare. Ett flertal internationella föreläsare var
inbjudna. Två föreläsningar, gratis för allmänheten, hölls i anslutning till mötet. Dessa
föreläsningar var mycket uppskattade och välbesökta.
Övriga möten under veckan
SOF:s Årsmöte, Verksamhetschefsmöte, Studierektorsmöte OSTRIX, ACTA-lunch, Svenska
höft- och knäföreningen, Epiphysens Årsmöte.
Vetenskapliga programmet
Det vetenskapliga programmet som presenterades under Ortopediveckan i Visby 2016 går
att nå på följande länk: www.oldvisby.ortopediveckan.se
Bästa vetenskap under Ortopediveckan 2016:
Bästa poster:
Christian Bitar - ”Att leva med en indragen höftprotes – intervjustudie av patienter som
opererats med ASP protes”
Bästa föredrag:
Ghazi Chammout - ”Cementerad jämfört med ocementerad femurstam vid total höftplastik
för felställd lårbenshalsfraktur hos äldre”
Bästa monter:
Kategori stor utställningsmonter:
Vinnare Stryker
Kategori standard utställningsmonter:
Vinnare Onbone
Bästa monter – kategori årets nykomling:
Det fanns inga nybörjare med på årets möte

SPUR och kvalitetsarbete 2016 (kvalitetsansvarig Nader Mafi)
SPUR
SPUR-verksamheten inspekterade 8 kliniker under året. Hudiksvall, Gävle, Karlstad,
Uddevalla, St. Göran, Falun, Kalmar och Halmstad inspekterades.
3 nya inspektörer, Anna Grauers fr Sundsvall, prof. Per Wretenberg fr Örebro och Fredrik
Röding fr Sunderbyns sjukhus togs in och genomgick utbildningen av Lipus.
Kalibreringsmöte ägde rum i februari 2016 på Arlanda.
Patientsäkerhetskommitté 2016
Kurs i patientsäkerhet anordnades i Visby under Ortopediveckan. 6 ST kollegor deltog i
kursen.
Pelle Gustafson delade ut Reumatikerförbundets patientsäkerhetsstipendium i Mölndal den
28/10.
Patientsäkerhetskommitténs medlemmar träffades vid två tillfällen under året och
diskuterade det fortsatta arbetet i kommittén. Idéer och förslag till lämpliga uppgifter för
kommittén efterfrågades av SOFs styrelse. SOFs styrelse kunde inte identifiera några
lämpliga nationella frågor där PSK skulle kunna vara drivande.
Svensk Ortopedisk Förenings patientsäkerhetskommitté bildades i samband med
Ortopediveckan 2008 i Halmstad, och har under dessa år arbetat med flera stora projekt
som En Rökfri operation, PRISS mm.
SOFs styrelse diskuterade PSKs framtida arbete vid ett flertal styrelsemöten. Styrelsen
betonade vikten av patientsäkerhetsarbete nationellt och i det dagliga arbetet på kliniknivå.
De stora patientsäkerhetsprojekten som har startats av PSK drivs numera av andra
instanser i rätt riktning. Styrelsen beslutade att upphöra med PSK i nuvarande form då det
inte finns stora nationella frågor vilka lämpar sig för PSK för tillfället. Kvalitetsansvarige
styrelsemedlemmen bevakar området och startar ny patientsäkerhetskommitté när
styrelsen identifierar viktiga frågor inom patientsäkerheten.

Ortopediskt Magasin 2016 (Erik Lind)
Under verksamhetsåret 2016 har Ortopediskt magasin (OM) utkommit med fyra nummer.
Det förändringsarbete som påbörjades i slutet av 2015 har under 2016 resulterat i en ny
organisation/redaktion där Erik Lind är redaktör och Linda Linnskog-Rudh redaktionschef.
Magnus Lilja har under året representerat SOIF (Sveriges Ortopedingenjörers förening)
Ansvarig utgivare är, som tidigare, SOFs ordförande vilket under 2016 var Li Felländer-Tsai.
OMs redaktion har som vanligt rapporterat om händelser av intresse för ortopeder,
ortopedtekniker och ingenjörer i och utanför Sverige. Fokus har bland annat legat på utoch fortbildningsfrågor, ortopediska infektioner, rapportering från Ortopediveckan i Visby
samt utlandsvistelsers betydelse för karriären. Dessutom har läsekretsen fått ta del av
ACTA-referat och flertalet avhandlingar. Karin Bernhoff var under del av året del av
redaktionen i egenskap av redaktör för omvärldsanalys.

Internationella frågor (Li Felländer-Tsai)
EFORT
EFORT mötet 2016 skedde i Geneve. Som nationella delegater deltog Li Felländer-Tsai och
Anna Apelqvist.
Li Felländer-Tsai slutförde vid detta möte sitt arbete under 3 år som nationell delegat i
EFORTs utbildningskommitte.
AAOS
AAOS mötet skedde 2016 i Orlando. För SOFs räkning bevakades mötet av Li Felländer-Tsai
och Magnus Karlsson.
NOF/ACTA
SOF var 2016 organisatör för NOF mötet som numera ges vartannat år. Mötet skedde i
Linköping och lokala organisatörer var Per Aspenberg och John Scheer. Temat för mötet var
”Basic Science Meets the Clinician”.
I juni 2016 beslutade ACTA board att avveckla sin roll och tillsatte en ”task force” för att
föreslå nya stadgar för ACTA board och ett organisatoriskt närmande mot NOF board. Li
Felländer-Tsai, vice ordförande i NOF deltog i detta arbete.

Epiphysen 2016 (ordförande Marie Leksell)
Styrelsen har under året haft tre styrelsemöten, ett i Stockholm, Linköping och Visby i
samband med ortopediveckan. Förutom dessa har vi haft regelbundna telefonmöten och
mailkonversationer. Ordförande i styrelsen har varit Marie Leksell och övriga medlemmar
har varit, Jesper Kraus-Schmitz, Hedvig Örneholm, Christian Carrwik, Yosef Tyson, Anna
Lutter och Helena Benjaminsson.
Årsmöte med efterföljande middag hölls i samband med ortopediveckan i Visby. Styrelsen
har arbetat med programpunkten omvärlden som presenterades under ortopediveckan. Ett
föredrag om vår senaste kampanj ”ge kniven vidare” presenterades på professors och
verksamhetschefsmötet. Bland utställarna i arenan hade Epiphysen en soffhörna där ST
läkare kunde mötas, läsa om vår kampanj ge kniven vidare och rösta på årets handledare.
Årets handledare presenterades under Epiphysens programpunkt. Vinnare blev: Abdul
Balasem i Skövde
Kampanjen ge kniven vidare syftar till att utveckla den kirurgiska utbildningen inom
ortopedin. Ett samarbete med kollegor inom andra kirurgiska specialiteter.

Vi har från styrelsen skickat en representant till EFORT för att delta i FORTEs
programpunkt och FORTE Summit under våren. Detta för att vidga våra kontakter med STläkare inom ortopedi i övriga Europa. Ordförande har även deltagit i FORTEs första kurs i
Portugal för ST-läkare i Europa. Dock har det europeiska samarbetet upplevts rörigt varför
vi beslöt att avvakta detta framöver och istället försöka fördjupa det nordiska samarbetet.
Styrelsen har bidragit med minst en artikel i varje nummer av Ortopediskt magasin under
året som berör ST-läkarnas arbetssituation och utbildning.
Epiphysen har i år varit aktiv i 15 år.
Marie Leksell, ordförande representerat Epiphysen i SOF styrelsen
Hedvig Örneholm/Anna Lutter, sekreterare
Jesper Krauss-Schmidt, kassör
Helena Benjaminsson, IT-ansvarig
Christian Carrwik
Yosef Tyson
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Erik Lind
Facklig sekreterare

