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1. Professor Olle Svensson och verksamhetschef Håkan Friberg hälsade alla välkomna.
2. Diskuterades vikten av att på sikt samarbeta och samregistrera i de olika ortopediska
registren som i dagsläget uppgår till minst tolv till antalet. Göran Garellik, Göteborg
informerade om det sex månader tidsbegränsade projekt som VG‐region finansierar för att
inventera möjligheten av att samordna registren. Syftet är att undvika dubbeldokumentation
samt att hitta en gemensam IT‐plattform. Garellik informerade också om
underrapporteringen vad gäller protesrelaterade infektioner om man korrelerar till
apotekens receptregister för förskrivning av antibiotika till protesopererade patienter. I grova
drag 300 rapporterade infektioner att jämföra med 3000 antibiotikarecept tagna ur
receptregistret. Per Fritzell, ansvarig för Ryggregistret efterfrågade att från
verksamhetschefer få respons på vad man vill ha ut från ryggregistret.
3. SOF är utvalda för ett projekt finansierat av SKL och Socialstyrelsen för att arbeta med
förbättringar kring ”Folkhälsofrågor och levnadsvanor”. Det handlar om en 20 % tjänst som
via SOF är utlyst och sex personer har sökt om att få arbeta med detta projekt. SOF: s styrelse
har ett förslag på person och vem det är kommer att meddelas på SOF: s årsmöte 2011‐09‐
01.
4. Olle Svensson informerade om den nya versionen av ”Lathund” som nu finns att beställa från
kansliet, dessutom kan man få sitt eget exemplar efter mötet eller i SOF: s monter i
utställningen på Telenor Arena. Olle flaggade även för den elektroniska varianten av lathund,
den s.k. ”näthunden”. Båda versionerna är uppdaterade vad gäller aktuella diagnoser samt
förfinade för rätt registrering.
5. Birgitta Lagerqvist informerade att SOF i år igen fått in ett mycket sparsamt antal
ansökningar för de stipendier som delas ut. Samma person erhåller år efter år pengar p.g.a.
få sökande. Uppmuntrade till ökat sökande för dessa förmånliga stipendier.
6. Patientsäkerhetsarbetet som SOF bedriver tillsammans med LÖF och genom
patientsäkerhetskomittén gicks igenom. Tore Dalén gav en uppdatering om hur arbetet med
PRISS förflutit och att de flesta kliniker nu är inspekterade. Göran Modin hade tyvärr
förhinder att närvara för att dra sin rapport om arbetet med rökstopp vid kirurgi. Kunde dock
konstateras att de flesta kliniker bedriver ett aktivt arbete med denna fråga.
7. Olle Svensson flaggade för den kurs i ”Ledarskap och patientsäkerhet” som hålls i år igen i
samarbete med LÖF. Ett begränsat antal platser finns kvar.
8. Birgitta Lagerqvist informerade om möjligheten att annonsera kurser, möten etc. via det
elektroniska nyhetsbrev som via SOF går ut 1 gång/månad.
9. Olle Svensson förde fram problemet med dubbeldokumentation som uppstår då olika
yrkesgrupper oberoende av varandra dokumenterar i princip samma sak. Diskuterades olika
sätt att angripa problemet. Olle Svensson har tagit initiativ till ett samarbete med Svensk
sjuksköterskeförening. Det föreslogs olika sätt att underlätta dokumenteringen t.ex.
kryssjournaler, kryssepikriser etc. Föreslogs att en arbetsgrupp bildas inom SOF för att skapa
strukturerade och ändamålsenliga journaler.
10. Birgitta Lagerqvist informerade om ett förslag från SOF: s styrelse att vid framtida
Ortopediveckor ej avgiftsbelägga de SOF‐medlemmar som medverkar med föredrag eller

som instruktörer vid instruktionskurserna vid Ortopediveckorna. Styrelsen ämnar att snarast
utforma ett styrdokument för detta.
11. Mikael Ullman, ordförande i studierektorernas förening OSTRIX tog härefter vid i det
efterföljande mötet gemensamt för verksamhetschefer och studierektorer.
a. Diskuterades att AT‐tjänstgöringen på sikt kommer att försvinna och hur vi då kan
rekrytera unga doktorer till ortopedin, hur vi kan utbilda allmänläkare i ortopedin
och hur vi kan tillgodogöra oss allmän medicinsk kunskap.
b. Diskuterade också hur man skall lösa tidsfrågan för det vetenskapliga arbete som nu
skall ingå i ST‐tjänstgöringen. Rekommendationer…..??????????
c. Uppmunta VC att i ST‐tjänster skriva in Ortopedexamen som en obligatorisk del.
d. Enades också om att stimulera yngre kollegor att ta EBOT‐examen.
e. SOF: s styrelse har tagit initiativ till att ett brev skall gå ut till alla studenter i termin 11
men uppmuntran om att söka sig till ortopedin, dessutom en artikel att publicera i
yngreläkarnas tidsskrift ”Moderna läkare”. läkare som blir ortopedspecialister får
ett välkomstbrev till ortopedin från SOF: s styrelse men uppmuntran till att bli
medlemmar i SOF.
f. Lennart Landin, Malmö höll ett brinnande anförande om att barnortopedin är en
självklar och basal del av vad ortopeder skall kunna, detta med anledning av klara
brister i ämnet för fler av de som gick upp till den muntliga delen i årets
ortopedexamen.
12. Under punkten övriga frågor informerades/diskuterades följande:
a. Olle Svensson meddelade att ACTA nu kommer att ges ut i elektronisk form vilket OM
redan också finns som.
b. Olle Svensson informerade om att Socialstyrelsen kommit med en förfrågan om
nationella traumaariktlinjer för att kunna prioritera mellan områden. SOTS, Svensk
ortopediskt traumasällskap har tagit fram dylika för frakturer i axel, radius, höft samt
för ligamentskador i knä. Ett gemensamt möte kommer hållas i anslutning till
ortopediveckan gemensamt med SOTS, Socialstyrelsen samt med medlemmar från
övriga sektionsföreningar för att organisera detta arbete vidare.
c. K‐G Torngren, Lund informerade om kommande EFORT‐möten 2012 i Berlin, 2013 i
Istanbul, 2014 i Prag. Informerade också om det relativt nyinstiftade stipendiet med
möjlighet för ”visiting fellowship” för yngre specialister. Ansökan sker via EFORT: s
hemsida

