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Strategier för
Svensk Ortopedisk Förening 2018 -‐2020

Baserat på en analys av styrkor, svagheter, hot och möjligheter

Fastställd 2017-11-28 av SOF styrelse efter

(i) beredning på föreningens årsmöte 2017
(ii) remissvar från föreningens medlemmar hösten 2017 har sen inkluderats

Styrkor
•

Rörelseorganens skador och sjukdomar måste, då de har betydande påverkan på
individens livskvalitet och på samhället, reduceras

•

Ortopedi är en efterfrågad specialitet (den som kräver ﬂest operativa ingrepp)

•

Ortopedisk behandling medför förbättrad livskvalitet i stora befolkningsgrupper

•

Ortopedisk behandling minskar samhällets kostnad för sjukdom

•

Svensk ortopedi har erkänd hög klinisk standard och hög vetenskaplig kompetens

•

Svensk ortopedi har lång tradition av utbildning med erkänd hög kvalitet

•

Ortopediska nationella kvalitetsregister är nationellt och internationellt erkända

•

Ortopedisk kompetens kan erbjudas till hela Sveriges befolkning

•

SOF är den organisation som företräder Sveriges samlade ortopediska kompetens

Svagheter
•

Kortsiktig sjukvårdspolitisk styrning undergräver långsiktig sjukvårdsplanering

•

Sjukvårdens organisation är fragmenterad

•

Uppdrag inom rörelseorganens sjukdomar är otydligt formulerat

•

Det föreligger geograﬁsk ojämlik tillgång på ortopedisk vård

•

Det föreligger platsbrist på ortopedkliniker och brist på ortopedisk personal

•

Otillräcklig personalkontinuitet medför kvalitetsbrister

•

Nya metoder införs utan vedertagen vetenskaplig utvärdering

•

System för utfasning av icke evidensbaserade metoder används ej

•

Det föreligger i relation till betydelsen av ortopediska sjukdomar otillräckligt fokus på ortopedi
inom grundutbildning
Det föreligger otillräckligt fokus på ortopedi bland andra specialiteter som handlägger patienter
med rörelseorganens skador och sjukdomar

•

•

Det föreligger lågt interesse för icke-kirurgiska behandlingsmetoder

•

Det föreligger lågt interesse och bristande kunskapen i medicinsk basvetenskap

•

SOF är dåligt känt hos allmänhet och myndigheter

•

Alla svenska ortopeder är inte medlemmar i föreningen

•

Föreningen drivs på ideell bas med suboptimal kontinuitet

Hot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiska styrmedel som vårdgarantin, upphandlingar och ekonomiska styrsystem kan hota
sjukvårdens och utbildningens kvalitet
Minskade resurser till sjukvården
Risk för ojämlik vård
Ortopedins oberoende undermineras pga tryck från läkemedels- implantat-och försäkringsbolag
Indikationsglidningar
Svårt att attrahera ortopeder t i l l akut- och jourtung verksamhet
Svårt att attrahera övrig personal till ortopedin
Ökad subspecialisering ger brist på ortopeder med allmän ortopedisk
bakjourskompetens
Subspecialisering har flyttat huvudintresse från SOF till delföreningarna
Kompetensförsörjningsproblem inom vissa ortopediska subspecialiteter
Andra specialiteter tar över icke kirurgiska ortopediska områden
Ortopedins andel i den nya grundutbildningen minskar
Grundläggande ortopedisk utbildning försvinner när AT försvinner
Ortopedin får en undanskymd roll i den föreslagna basårsutbildningen
Bristande förutsättningar för kontinuerlig professionell utveckling
Klinisk ortopedisk forskning tilldelas mindre resurser
Forskning och undervisning värderas lägre vid framtida tjänstetillsättning

Möjligheter
•

Ökad medvetenhet om ortopediska problem i samhället

•

Ökat fokus och ökad efterfrågan på hälso-‐och sjukvård (inklusive ortopedi)

•

EU och ﬂera vårdaktörer medför större arbetsmarknad och nya arbetssätt

•

Kunskapsutbyte via internetutveckling

•

Utbildning och kunskapsutbyte via SOF (kurser, ortopedexamen, stipendier mm.)

•

Evidensbaserade behandlings-metoder etableras (nya och gamla) med färre
komplikationer, bättre resultat och sänkt kostnad som följd

•

Breddad kompetens genom ökad mångfald bland ortopeder

•

Förutsättningar för innovationer

•

Utveckling av forskning, utbildning och fortbildning

•

Använda unika svenska resurser som register, regionala och nationella databaser, centrumbildningar
för forskning

Mål 1
SOF skall arbeta för en vetenskapligt grundad kostnadseffektiv och säker sjukvård av hög kvalitet. För att
uppnå detta kommer SOF verka för att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärka SOFs position och inflytande i hälso-och sjukvårdsfrågor
Öka ortopedins roll inom grundutbildningen
Arbeta för att ortopedi skall ingå i ett eventuellt kommande basår
Stödja att ortopediska SK-kurser ges i tillräcklig omfattning
Verka för inrättande av nationellt omfattande självstudiegrupp för utbildningsläkare
Verka för systematisk kontinuerlig fortbildning av specialister
Verka för att ortopedi skall ingå som en obligatorisk del i ST utbildningen till allmänläkare och akutläkare
Verka för inrättande av bakjoursskola
Verka för att på nationell nivå ta fram och sprida evidensbaserade behandlingsstrategier
Främja ett evidensbaserat arbete och evidensbaserat förhållningssätt
Stödja vidareutveckling och kvalitetssäkring av ortopediska kvalitetsregister
Stödja nyinrättade ortopediska kvalitetsregister
Fortsatt driva Ortopediveckan som svensk ortopedis viktigaste mötesplats
Verka för att ortopedin skall vara en attraktiv specialitet med möjlighet att attrahera begåvade och
lämpliga yngre läkare
Utveckla kvalitetssystem som SPUR-inspektioner, PRISS samt projektet levnadsvanor
Främja utveckling, uppdatering och implementering av nationella riktlinjer
Utvärdera och utveckla ortopedisk sjukvård genom att främja ortopedisk forskning och kvalitetsarbete

Mål 2
SOF skall arbeta för att stärka svensk ortopedis ställning och bibehålla professionens trovärdighet.
Detta innefattar:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Vård skall ges på samma villkor
Bevarande av vår trovärdighet genom att alltid eftersträva ett vetenskapligt och professionellt
förhållningssätt
Verka för en etisk medvetenhet såväl i klinisk praxis som vid forskning
Verka för att föreningens medlemmar och all sjukvårdspersonal följa svenska läkarsällskapets (SLS)
etiska koder
Verka för transparens avseende potentiella intressekonflikter inom alla ortopediska sammanhang
som vid styrelsearbeten, ledning av ortopediska register och föreläsningar
Främja jämställdhet och mångfald
Verka för att synliggöra svensk ortopedisk forskning nationellt och internationellt
Förbättra utbildningen i ortopedi till också andra yrkeskategorier än läkare
Verka för att svenska ortopeder deltar och beredes plats i internationella arbetsgrupper inom bl.a.
NOF, EFORT, UEMS, EBOT samt i nationella grupper som tar fram policydokument med ortopedisk
anknytning
Inrätta ledarskapsprogram för yngre specialistkompetenta ortopeder för att säkra kommande
generationer av ledare och chefer

Sammanfattning strategisk plan SOF 2018-2020
Vad skall vara SOFs kärnområden?
•

Driva evidensbaserad medicin, utbildning, och forskning (inkluderande registerverksamhet)

Vad skall vara SOFs kärnverksamhet?
•

Vara ett allmänt forum för svenska ortopeder.

•

Höja nivån på svensk ortopedisk vård, undervisning och forskning

•

Organisera ortopediveckan och andra ortopediska kongresser

Hur skall SOF påverka samhället?
•

Utveckla policy-dokument rörande ortopedisk behandling

•

Påverka samhällsfrågor innefattande ortopediska frågeställningar

•

Delta i allmänna fora rörande frågeställningar som tangerar ortopedin

•

Fungera som reminstans rörande frågeställningar som berör ortopedi

•

Underlätta ortopedisk utbildning och forskning på alla nivåer

•

Förbättra möjligheterna att driva ortopediska kvalitetsregister

