INFORMATION OM ”EFORT TRAVELLING FELLOWSHIP”
Bakgrund:
Vid generalförsamlingen i EFORT i Strasbourg beslöts att organisera två årliga ”EFORT Travelling
Fellowships” och att ha ett löpande schema för deltagande från de olika medlemsländerna för att
kunna utse eventuella deltagare i god tid före genomförandet

Syfte:
EFORT vill arbeta för att förbättra och harmonisera utbildning och efterutbildning i ortopedi. Detta
kan bl a göras genom kongresser och Instructional Courses. Inget kan dock uppväga möjligheten att
besöka andra länder och deras ortopedkliniker för att få personlig erfarenhet genom observation och
deltagande i diskussioner med kollegor. Syftet med EFORT Travelling Fellowship är därför att ge
möjlighet för en mindre grupp per gång, ca 25 personer, ST-läkare eller yngre specialister från olika
länder, att resa runt till olika kliniker i samma land under en period på ca en vecka.
Utöver det rent vetenskapliga eller yrkesmässiga innehållet kan deltagarna få möjlighet att ta med sig
idéer om geografi, kultur, sociala system och traditioner i det område de besöker. De får möjlighet att
knyta personliga band med andra kollegor och på så sätt förbättra ömsesidig förståelse, samarbete och
harmonisering mellan olika europeiska länder och nationella ortopedföreningar.

Regler:
Två ”Fellowships” arrangeras per år. Varje ortopedförening får möjlighet att skicka deltagare en gång
per år. Maximalt antal deltagare per gång är 25. Deltagarna skall vara i sista året av sin utbildning
eller vara yngre specialist.
Värdlandet står för programmet, som skall bestå av bl a patientdemonstrationer, operationer,
föreläsningar och ett socialt program. Programmet kan t ex vara en del av ett redan befintligt
efterutbildningsprogram. Värdlandet står för alla kostnader för resa och boende i landet som besöks.
Den nationella ortopedföreningen i hemlandet står för resekostnader till och från landet och utser
deltagare från det egna landet.

Aktuellt:
De två första ”Fellowships” arrangerades av Holland och Storbritannien.1997 var Frankrike värdland,
svensk deltagare var Mikael Bouleau. Sedan har Thor Halse och Anne Skogh varit i Italien 1998,
Gustav Rydelius och Stefan Ljungren i Österike 1999, Andreas Meunier i Tjeckien 2001, Pärh
Engström i Tyskland 2003, Andreas Axelsson i Finland 2004, Anna Appelgren på Irland 2005, Iman
Aloan i Turkiet 2006, Mattias Andersson i Portugal 2007, Sanna Neselius i Österrike 2008 och
Thehmed Dhahad i Norge 2009
Nästa värdland blir Danmark 16 – 22 maj 2010.
Intresserade bör snarast möjligt och senast 091231 skicka ansökan till Svensk Ortopedisk Förening
genom undertecknad.
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