VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för
SVENSK ORTOPEDISK FÖRENING 2019
Medlemmar
Totalt antal medlemmar i föreningen 1776 varav 1395 män och 381 kvinnor.
426 av medlemmarna är pensionerade medlemmar. Föreningen har 20 hedersledamöter
och 13 företagsmedlemmar. Under 2019 har 87 medlemmar invalts.

Styrelsen
Styrelsen har under 2019 bestått av:
• Magnus Karlsson (ordförande)
• Anne Garland (utbildningsansvarig och vice ordförande)
• Nils Hailer (vetenskaplig sekreterare)
• Klas Edin (facklig sekreterare)
• Anna Apelqvist (skattmästare)
• Birgitta Lagerqvist (SPUR- och kvalitetsansvarig)
• Yosef Tyson (representant för yngre ortopeder)
Till styrelsen har adjungerats:
• Kanslist: Lena Göthe
• Under punkter på agendan som berör Ortopediveckan - Peter Rockborn som mötesgeneral för Ortopediveckan 2019. Lars Holgén/Anders Arnevång som mötesgeneral
för Ortopediveckan 2020 och från och med årsmötet 2019 Maria Cöster som mötesgeneral för Ortopediveckan 2021.
• Under punkter på agendan som berör Ortopediskt Magasin – Redaktör Erik Lindh
Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda sammanträden varav 7 telefonmöten. Styrelsen har under året deltagit i och arbetet med:

Ekonomi 2019 (skattmästare Anna Apelqvist)
Föreningens ekonomi är fortsatt god vilket känns betryggande i oroliga tider.
Ortopediveckan i Norrköping gick med vinst.
Föreningen har inte haft några ökade utgifter förutom att vi valt att dela ut fler stipendier,
och årets resultat är därför även i år positivt. Föreningens kassa har med en årsomslutning

på drygt 10 miljoner kr under 2019 fått ett nettotillskott på knappt 700 000 kr, varav Ortopediveckan står för cirka hälften av omslutningen och 15 % av nettovinsten. Föreningen
förfogade, vid årets utgång, över ett kapital om drygt 7,5 miljoner kronor.

Kansliet (kanslist Lena Göthe)
Kansliet består av en anställd på heltid; Lena Göthe som sköter den löpande 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 2019 med årsmötesarrangörerna och var behjälpligt med diverse administrativa rutiner och fakturerade kongressavgifterna.

Utbildning 2019 (utbildningsansvarig Anne Garland)
Ortopedexamen 2019
Skriftliga delen omfattade 100 poäng. Godkändgräns 67 poäng, medelpoäng 73.
19 deltog i den skriftliga delen varav 17 godkändes (89%).
Till den muntliga delen av ortopedexamen hade 19 aspiranter anmält sig och examen genomfördes på ortopedmottagningen, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Alla 19 kollegorna klarade ortopedexamen 2019 och presenterades i samband med årsmötesförhandlingarna:
Mohammad Saleh Agha, Skövde
Mohanad Al-Bayati, Skövde
Mathilde Baekkevold, Sthlm SÖS
Fredrik Boric-Persson, Malmö
Jamie Brown, Helsingborg
Johanna Fischer, Falun
Andreas Gottvall, Östersund
Erik Malchau, Göteborg
Maria Mannberg, Uppsala
Filip Nilsson,Göteborg
Tomas Nilsson, Gällivare
Andreas Otto, Karlstad
Karin Rilby, Kungälv
Jakob Sanner, Västerås
Fredrik Sundström, Karlstad
Anna Tholson, Östersund
Miriam Wadström, Uppsala
Emma Wallwork, Uddevalla

Hedvig Örneholm, Malmö
Ortopedexamen 2020
Ett möte för att bereda lämpliga skrivningsfrågor inför den skriftliga delen av ortopedexamen 2020 genomfördes med delar av SOF’s styrelse och inbjudna representanter från delföreningar och associerad förening i samband med SOFs styrelsemöte i Stockholm, november 2019.
Verksamhetschefs och professorsmöte 2019
På vårens verksamhetschefs- och professorsmötet rapporterades om IT-baserade självstudiekursen för ST-läkare (OrtoS), bakjoursskolan och ledarskapskursen ”Att leda sjukvård”
samt om den nystartade utbildningskommittén och dess påbörjade arbete.
Grundutbildning och AT
Frågan om förväntad ny struktur på läkarnas grundutbildning med 6 år och borttagande av
AT och införande av BT bevakas.
ST-utbildning
Under 2019 har SOFs digitala teoretiska kurs OrtoS grundad på Miller´s review of Orthopedics fortsatt. Utbildningskommittén har initierat en översyn av befintliga SK-kurser och
hur de skulle kunna samordnas framgent.
Fortbildning för specialister
Ortopediveckan är Svensk Ortopedisk Förenings enskilt viktigaste fortbildningsinsats.
SOFs bakjoursskola har startat i två omgångar och en rektor för verksamheten, Peter Ström
i Uppsala, har utsetts. Hösten 2019 startades även en ny omgång av ledarskapsutbildning i
samarbete med Handelshögskolan. Utbildningen har fått goda vitsord och har glädjande
uppmärksammats såväl nationellt som internationellt.
UEMS/EBOT
Under 2019 ägde två veckoslutsmöten rum i Rotterdam och Wien. SOF representerades av
Hans Mallmin och Li Felländer Tsai. Huvudfrågor 2019 har varit dels det kommande EU direktivet Medical Device Regulation (MDR) och dels finansiering av en hållbar struktur och
kostnadsnivå för EBOT examen avseende både interimsexamen (gratis hittills) samt den
skriftliga examen och den muntliga delen som är mycket resurskrävande i sin nuvarande
form med ett stort antal inresande examinatörer och examinander. Ytterligare en viktig
fråga är utvecklingen av specialiten i ett europeiskt perspektiv där ortopedi respektive
traumatologi inte alltid är en och samma specialitet och där t ex Österrike precis nu skapat
en specialitet (Ortopedi och Traumatologi) vilket ger stor påverkan på utbildningen beaktat
vårdens organisation. Utöver dessa frågor har även EACCME certifieringen diskuterats samt
regelverket kring Ortopedsektionens budget i relation till Centrala UEMS där det är stipulerat att sektionerna inte får ackumulera vinster men där stöd kan ges om verksamheten
vissa år går med underskott.

Svenskt Kirurgiskt Råd (vice ordförande Anne Garland)
Svenskt Kirurgisk Råd (SKR), är en sammanslutning av alla opererande specialiteter samt
Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI). SKR är starkt engagerat i utbildningoch fortbildningsfrågor.
Under 2019 har SFOG varit sammankallande för rådet och organiserat två möten, ett på våren och ett på hösten i Stockholm. Aktuella frågor har varit: förändring av läkares grundutbildning, och kommande utformning av BT, ska kollektiv anslutning av medlemmarna till
Svenska Läkarsällskapet accepteras?, vårdens roll i det nya totalförsvaret, uppmärksamhetsinformation i patientjournalen rörande blodsmitta och den allt mer uppdelade vårdens
konsekvenser för ST-utbildning inom kirurgiska specialiteter och anestesi.

Vetenskap 2019 (vetenskaplig sekreterare Nils Hailer)
Stipendiater 2019
Under 2019 delades i samband med ortopediveckan i Karlstad följande stipendier ut:
Link Swedens höftstipendium (30.000 kr)
- tilldelades Martin Magnéli, Danderyds sjukhus och Karolinska institutet, för projektet ”
Deep Learning evaluation of hip arthroplasty radiographs for predicting clinical outcome”
SOF´s forskningsstipendium (30.000 kr)
-tilldelades Bakir Khadum, Länssjukhuset Ryhov, för projektet ”Behandling av splittrad
lednära överarmsfraktur (proximal humerusfraktur): randomiserad kontrollerad studie
(RCT) mellan operativ (omvänd axelplastik) och icke operativ behandling”
samt
-Christian Carrwik, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, för projektet ” Surgical
treatment of spinal metastasis”
SOF’s resestipendium (30.000 kr)
- tilldelades Åsa Thelaus, Centrallasarettet i Karlstad, för en resa till Brisbane, Australien,
med syftet att fortbilda sig inom barnortopedi med fokus på trauma.
Bästa ortopediska avhandling 2019 (25.000 kr vardera)
Under ortopediveckan tilldelades två stipendiater varsitt stipendium för 2018 års bästa ortopediska avhandlingar:

- Anna MacDowall, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
För sin avhandling: ”Cervical radiculopathy: Studies on pain analysis and treatment”
Med motiveringen:
En ryggkirurg från Uppsala
fann resultat rätt så skrala
den som diskprotes får
har värk som består
nyheterna blir nog virala.
- Bengt Herngren, Länssjukhuset Ryhov/Lunds universitet
För sin avhandling: “Physiolysis of the hip: Epidemiology and hip function”
Med motiveringen:
En ortoped från Jönköpings stad
en bok skrev med hundratre blad
den individ
med en fys på glid
av forskning på lysen blir glad.

Bästa föredrag, poster och ST-arbete 2019
Bästa föredrag:
Anders Brüggemann, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet - ”Is the risk of revision after arthroplasty surgery genetically determined? A genome-wide association study
of single nucleotide polymorphisms in 1,130 arthroplasty-treated twins.”
Bästa poster:
Maritha Kumlin/Karolinska Institutet- “Growth Differentiation Factor (GDF-7) promotes
multiple-lineage differentiation in tenogenic cultures of mesenchymal stem cells.”
Bästa ST-arbete:
Anna Zachrisson, Sahlgrenska universitetssjukhuset- “Long-term results after percutaneous needle fasciotomy for Dupuytren's contracture.”
Årsmöte och ortopediveckan
Föreningens 75:e årsmöte arrangerades av Ortopedkliniken i Norrköping 26 till och med 30
augusti 2019. För femte gången i rad var Ortopediveckan EACCME-ackrediterad, och för
deltagande under hela veckan erhölls 18 CME-poäng. Mötet hölls på kongresscentrum Louis
de Geer centralt i Norrköping och mötesgeneral var Peter Rockborn. Delföreningarna stod
för egna arrangemang inom det vetenskapliga programmet och ett antal nationella och internationella experter från många olika subspecialiteter hade bjudits in till olika symposier
som täckte hela ortopedins bredd. Inbjuden gästföreläsare var den kände knäkirurgen Leo
Whiteside från USA, som också deltog i symposiet om unga patienter med artros.

För andra gången erbjöds under ortopediveckan kurser riktade till ST-läkare som genom
systematiskt kursdeltagande under hela veckan kunde uppfylla enskilda delmål i sin målbeskrivning.
Följande kurser anordnades:
• Metabola sjukdomar (delmål c11)
• Patientsäkerhet för ST-läkare (delmål a3, a4, c13)
• Basal Höftplastik (delmål c8)
• ABC i Tumörortopedi (delmål c10)
• Femurfraktur hos barn (delmål c5)
Utöver detta anordnades följande workshops:
• Frakturbehandling i underarm och handled
• Lednära tibiafrakturer: tibiakondyl & pilonfrakturer
• Avancerad Gipsteknik
Föreläsningar öppna för allmänheten hölls i anslutning till mötet. Det vetenskapliga programmet fylldes i vanlig ordning ut med välbesökta sociala arrangemang samt den traditionella middagen med efterföljande dans på onsdag, inklusive ett fulminant åskväder som
slog ut elen i hela Norrköping och därigenom satte ett abrupt slut för årets bankett.
Mötet anordnades i tät kontakt med Svensk Ortopedisk Förenings styrelse. Det totala antalet deltagare uppgick till ca 750, varav 427 var läkare.

Övrig information

66 utställare deltog under veckan där utställningen samordnades av Traveko Scandinavia
AB.

Övriga möten under veckan
Följande övriga möten hölls under ortopediveckan: SOF:s Årsmöte, Verksamhetschefs/professors möte, Studierektorsmöte (OSTRIX), OSIS årsmöte, Svenska höft- och knäföreningens
årsmöte, Epiphysens årsmöte, samt fysioterapeuters nätverksträff. Acta Orthopaedica anordnade följande ett beslut i NOF:s styrelse inte någon egen lunch.

Vetenskapligt program
Det vetenskapliga programmet som presenterades under Ortopediveckan i Norrköping
finns på följande länk:
https://appsinmed.com/ortopediveckan2019/vetenskapligt-program/

Bästa utställningsmonter 2019
Kategori stor utställningsmonter:
Vinnare Arthrex

Kategori standardmonter:
Vinnare Stille
Kategori årets nykomling:
Vinnare AlterUna

SPUR- och kvalitetsarbete 2019 (kvalitetsansvarig Birgitta Lagerqvist)
SPUR
Under föregående verksamhetsår planerades och genomfördes SPUR inspektioner på sex
orter:
NÄL Trollhättan
Danderyds sjukhus Stockholm
NKS Stockholm
Vrinnevisjukhuset Norrköping
Nyköpings Lasarett
Universitetssjukhuset i Linköping
En av inspektionerna var en re-inspektion efter tidigare underkänt resultat. Av de granskade klinikerna hade fyra av dessa godkänt resultat. Två av klinikerna fick efter granskning
inkomma med kompletterande förbättringsförslag för att på sikt kunna genomföra av Socialstyrelsen godkänd ST-utbildning.
Ett kalibreringsmöte för SPUR-inspektörer hölls i maj månad på Arlanda. Vid detta möte
medverkade representanter från Lipus och man redogjorde för sin organisation, sina resultat vid kundnöjdhetsmätningar samt hur arbetet planeras inför framtiden. Nya granskningsfall gicks igenom.
Rekrytering av tre nya SPUR-inspektörer har skett, två av dessa har genomgått Lipus:s
grundkurs för inspektörer. En av de nya inspektörerna har deltagit som ”PRAO” vid en inspektion.
Dokument för genomförda och kommande granskningar har reviderats och uppdaterats.
Kommande granskningar för år 2020 och fem år framåt har organiserats och överlämning
av styrelseuppdraget har under oktober månad skett till kommande SPUR- och kvalitetsansvarig i SOF:s styrelse: Christian Carrwik.

SPUREX
Undertecknad har deltagit i två telefonmöten i egenskap av SPUREX-representant samt deltagit i två möten för SPUR-samordnare.

Patientsäkerhetsstipendium 2019
På grund av försenad process fick 2018:års Reumatikerförbundets(RF) patientsäkerhetsstipendium delas ut i maj 2019. Stipendiet tillföll ortopedkliniken i Linköping för sitt arbete
med att minska användningen av KAD i samband med elektiva ingrepp, ett arbete som resulterat i signifikant minskad förekomst av UVI. Undertecknad representerade styrelsen vid
utdelningen och höll också en föreläsning om patientsäkerhet kopplat till reumakirurgi.
2019 ändrades processen för urval av kandidater till Reumatikerförbundets patientsäkerhetsstipendium. Tidigare har stipendiet annonserats ut och en sökprocess har efterföljts av
en urvalsprocess innan RF har godkänt styrelsen förslag. 2019 godkände RF att SOF:s styrelse bland inskickade abstracts till Ortopediveckan kunde föreslå kandidat för stipendiet.
Stipendiet tilldelades tre fysioterapeuter, verksamma vid Ortopedkliniken vid Falu Lasarett,
för sitt arbete med standardiserad och lättillgänglig perioperativ information vid knäproteskirurgi via 1177.
Stipendiet delades ut av RF vid en ceremoni i december och undertecknad representerade
styrelsen och bidrog med en föreläsning om patientsäkerhet kopplat till reumakirurgi.

Patientsäkerhetskurs
Kurs i patientsäkerhet anordnades av Pelle Gustafsson i Norrköping under Ortopediveckan.

Ortopediskt Magasin 2019 (Redaktör Erik Lind)
Under verksamhetsåret 2019 har Ortopediskt magasin (OM) utkommit med fyra nummer.
Erik Lind är redaktör och Linda Linnskog-Rudh redaktionschef. Jenny Utbult har under året
representerat SOIF (Sveriges Ortopedingenjörers förening)
Ansvarig utgivare är, som tidigare, SOFs ordförande vilket under 2019 var Magnus Karlsson.
OMs redaktion har som vanligt rapporterat om händelser av intresse för ortopeder, ortopedtekniker och ingenjörer i och utanför Sverige. Olika teman har lyfts fram och som brukligt har en bred avrapportering från Ortopediveckan tagit plats i tredje numret, detta år från
Karlstad. Dessutom har läsekretsen fått ta del av flertalet avhandlingar.

Internationella möten (Ordförande SOF Magnus Karlsson)

NOF
NOFs vårmöte 2019 hölls i Palagna, Litauen. För SOFs räkning bevakades mötet av Magnus
Karlsson, Anna Apelqvist, Birgitta Lagerqvist, Klas Edin och Yosef Tyson. Samtliga deltog i
NOFs Joint Meeting/Board Meeting och Magnus Karlsson vid möten med NOFs ordföranden.
EFORT
EFORT mötet 2019 skedde i Lissabon. Som nationella delegater deltog Magnus Karlsson
och Nils Hailer. Båda deltog i General Assembly
AAOS
AAOS mötet skedde 2019 i Las Vegas. För SOFs räkning bevakades mötet av Yosef Tyson
och Klas Edin

IT-struktur (facklig sekreterare Klas Edin)
Under 2018 bildades en grupp med representation från SOFs styrelse, Ortopediskt magasin
och kansliet för att påbörja arbetet med en översyn av strukturen av digitaliserad information (framförallt hemsidorna), modernisering och anpassning till GDPR. Arbetet har fortskridit under 2019 och den nya hemsidan samt flytten av medlemsregistret planeras att
vara klart under 2020.

Epiphysen 2019 (ordförande Epiphysen 2019 Yosef Tyson)
Styrelsen har under året haft tre styrelsemöten, två i Stockholm och ett i Norrköping i samband med ortopediveckan. Förutom dessa har vi haft regelbundna telefonmöten och mailkonversationer.
Årsmöte med efterföljande middag hölls i samband med ortopediveckan i Norrköping.
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: Anders Engvall från Kungälv med
motiveringen ”En påläst pedagogisk handledare, som alltid finns tillgänglig när man har
funderingar och stöter på problem. Han är tydlig med att det är viktigare för ST-läkare att
lära sig operera bra än att operera snabbt. Detta är uppskattat av de yngre kollegorna, då
fokus ofta kan bli mycket på produktionen och att det ska gå fort på operation.” Årets slipsten delades ut till Umeå med motiveringen ”Årets slipsten för kvalitetsutveckling av ST-utbildningen tilldelades ortopedkliniken i Umeå som infört obligatoriska handledarträffar 2
gånger per termin, då alla är schemalagda för handledarsamtal och därmed bereds möjlighet till dessa viktiga tillfällen för ST-läkares utveckling och också diskussion kring trivsel
och arbetsmiljö”.
Epiphysen har fortsatt arbetet med kurskalendern där SK- och SK-liknande kurser för ST i
ortopedi läggs upp. Kalenderns hemsida är: kurskalender.nu

Styrelsen har fortsatt haft kontakt med FORTE (Federation of Orthopaedic and Trauma
Trainees in Europe) och våra nordiska syskonföreningar. Under NOF 2020 planeras en gemensam ST-programpunkt.
Tillsammans med SOF och SYLF arbetade vi aktivt mot införandet av obligatorisk sidotjänstgöring inom primärvården under ST, ett förslag som VG-regionen hade tagit fram.
Detta bidrog till att förslaget drogs tillbaka.
Styrelsen har bidragit med minst en artikel i varje nummer av Ortopediskt magasin under
året som berör ST-läkarnas arbetssituation och utbildning.
Epiphysen har även varit en aktiv del inom SOFs utbildningsarbete och associerade aktiviteter och där genomgående drivit ST-läkarnas perspektiv.
Epiphysen har i år varit aktiv i 19 år.
Styrelse under 2019:
Yosef Tyson, ordförande, representerat Epiphysen i SOF styrelsen
Sara Brandt Knutsson, sekreterare
Johan Wänman, kassör
Malin Zimmerman, IT-ansvarig
Carl Mellner, OM-ansvarig
Lovisa André, utbildningsansvarig
Martin Kempka, ledamot
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Klas Edin
Facklig sekreterare

