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Medlemmar 
Totalt antal medlemmar i föreningen 1744 varav 1357 män och 387  kvinnor. 386 av med-
lemmarna är pensionerade medlemmar. Föreningen har 21 hedersledamöter och 13 före-
tagsmedlemmar.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har under 2020 bestått av: 

• Birgitta Ekstrand (ordförande) 
• Anne Garland (utbildningsansvarig och vice ordförande)  
• Maziar Mohaddes (vetenskaplig sekreterare)  
• Klas Edin (facklig sekreterare)  
• Anna Apelqvist (skattmästare)  
• Christian Carrwik (SPUR- och kvalitetsansvarig) 
• Lovisa André (representant för yngre ortopeder)  

 
Till styrelsen har adjungerats: 

• Kanslist: Lena Göthe 
• Under punkter på agendan som berör Ortopediveckan -   Lars Holgén/Anders Arne-

vång som mötesgeneral för Ortopediveckan 2021 och från och med årsmötet 2019  
Maria Cöster som initialt var vald som mötesgeneral för Ortopediveckan 2022. 

• Under punkter på agendan som berör Ortopediskt Magasin – Redaktör Karin Bern-
hoff  
 

Styrelsen har under året hållit 14 protokollförda sammanträden varav 11 telefon/video-
möten. Styrelsen har under året deltagit i och arbetet med:  
 
Sammanfattning 2020 (ordförande Birgitta Ekstrand) 
Året kommycket att präglas av Covid 19-pandemin som med full kraft drabbade vårt land i 
mitten av mars månad. Den nya styrelsen hade sitt första internat just då. Den ursprungliga 
planen var att forma kommande strategier och verksamhetsplan, agendan kastades om full-
ständigt. Föga anande vi hur tillvaron skulle omformas kommande år. Styrelsens arbete fick 
en helt annan inriktning än tidigare. Möten, kurser och konferenser ställdes in eller konver-
terades till digitala versioner. Stora och snabba omställningar blev vår vardag detta märk-
liga år. 
 
 



 
Årsmötet 
SOF:s årsmöte hölls i digital version 25 november. Sedvanliga val hölls, ett historiskt beslut 
till stadgeändring fattades. Godkändes att SOF övergår från sektion till medlemsförening 
inom Svenska Läkaresällskapet. 
 
Verksamhetschefs och professorsmöte 2020 
I mars hölls ett fysiskt möte på Arlanda. Nya styrelsen presenterade sig. Rapport gavs om 
tilltänkt struktur för ST-utbildning, kommande EU-anpassade direktiv för MDR(medical de-
vices regulation) diskuterades liksom ekonomiska dilemma som uppstår mellan privat- och 
offentlig verksamhet. Då detta möte hölls hade Covid 19-pandemin fått fäste även i Sverige, 
farhågor diskuterades. 
 
Två ytterligare möten i digital version hölls för verksamhetschefer varav ett i samverkan 
med Ostrix. Stort fokus på dessa möten var omstrukturering och ny planering på grund av 
pandemin för utbildningar, ortopedexamen, SOF.s årsmöte mm. 
 
 
SLS Ordföranderåd 
Av de två ordföranderåd som anordnades under 2020 deltog ordförande i ett av dessa. Prio-
riteringar i vården var temat för diskussionen då. 
 

Ekonomi 2020 (skattmästare Anna Apelqvist) 
 
Trots det gågna årets helt annorlunda förutsättningar, med helt uteblivna intäkter från Or-
topediveckan, har föreningen inte gjort någon förlust.  
En tidgare stor avsättning har, efter en större genomgång av hur tidskriften Acta ska moms-
beläggas, inte krävts in av Skatteverket och har därför blivit en bokföringsmässig vinst. 
Föreningen har därigenom gått med drygt 27 000 kronor i vinst. Vid årets slut förfogade 
föreningen över ett kapital om drygt 8 miljoner kronor, vilket känns tryggt då innevarande 
år också är helt annorlunda än vanligt, med bland annat en digital Ortopedivecka, vars eko-
nomi är synnerligen svårprognostiserad. 
 
 
Kansliet (kanslist Lena Göthe) 
Kansliet består av en anställd på heltid; Lena Göthe som sköter den löpande administrat-
ionen av föreningen, ekonomi, hjälp till medlemmar, externa förfrågningar, IT inklusive 
hemsidan, Ortopediveckan, Ortopedexamen samt kursadministration. En revisor från revis-
ionsfirman Grant Thornton är anlitad som hjälp vid årsbokslutet. Faktureringen av med-
lemsavgifterna görs från kansliet. Medlemsfakturorna skickades ut via brev men möjlig-



 
heten finns för medlemmarna att få medlemsfakturan per e-post. Kansliet samarbetade un-
der början av 2020 med årsmötesarrangörerna och var behjälpligt med diverse administra-
tiva rutiner och framtagandet av en ny deltagaranmälan. 
 
Utbildning 2020 (utbildningsansvarig Anne Garland) 
 
Ortopedexamen 2020  
Skriftliga delen omfattade 100 poäng. Godkändgräns 67 poäng, medelpoäng 74,5. 
30 deltog i den skriftliga delen varav 25 godkändes (83%). 
 
Till den muntliga delen av ortopedexamen hade 15 aspiranter anmält sig och examen ge-
nomfördes på ortopedmottagningen, Vrinnevisjukhuset i Norrköping 10 juni 2021. 
Tolv av 15 examinander klarade ortopedexamen 2020 och presenteras i samband med års-
mötesförhandlingarna:  
 
Ehsan Akbarian 
Ludvig Aspelin 
Shera Gustafsson 
Anna Jäderberg 
Kajsa Kolmskog 
Martin Linder 
Hanna Vyöni 
Hans Lundberg 
Lina Åkesson 
Moa Liljebäck 
Albin Jorméus 
Emmy Nyqvist 
 
Ortopedexamen 2021 
 
Ett digitalt möte för att bereda lämpliga skrivningsfrågor inför den skriftliga delen av orto-
pedexamen 2021 genomfördes med delar av SOF’s styrelse och inbjudna representanter 
från delföreningar och associerad förening i samband med SOFs styrelsemöte i Stockholm, 
november 2020 
 
Utbildningskommitten 
Grundutbildning och AT, ST-utbildning och fortbildning. 
Mycket av arbetet har legat nere eller försenats med anledning av pandemin. 
Dialog med kursarrangörer för att skapa samsyn kring vad som varit realistiskt att genom-
föra utifrån gällande restriktioner har förts. Kommunikation med SLF och andra profess-
ionsföreningar för få en överblick av konsekvenserna av pandemin för framförallt ST-ut-
bildningen men även fortbildning av färdiga specialister.  
 



 
Revision av handboken för ST 
Med anledning av ny författning avseende ST-läkarnas specialiseringstjänstgöring hölls ett 
internat i september där en arbetsgrupp bestående av Prof Li Felländer-Tsai, Prof Hans 
Mallmin, Anna Tholson, Andra Henmann-Irbe, Carl Mellner samt undertecknad omarbetade 
vår ST-handbok utifrån nya målbeskrivningen. Revisionsarbetet fortsätter under 2021. 
 
UEMS/EBOT 
SOF har representerats av Hans Mallmin och Li Felländer-Tsai. Verksamheten har övervä-
gande varit på paus på grund av Covid-19 utöver det sedvanliga ackrediteringsarbetet som har 
fortgått i mindre skala och med fokus på virtuella möten. 
 
ST-utbildning 
Under 2020 har SOFs digitala teoretiska kurs OrtoS grundad på Miller´s review of Ortho-
pedics fortsatt. Tack vare det digitala formatet har kursen fortgått opåverkad av pandemin. 
 
Fortbildning för specialister 
SOFs bakjoursskola har, pga pandemin, varit pausad under 2020. 
 
Ledarskapsutbildning (ordförande Birgitta Ekstrand) 
Den tredje ledarskapsutbildningen i samverkan mellan SOF och Handelshögskolan startade 
i november 2019. Ordförande har medverkat vid samtliga kurstillfällen. Under 2020 kunde 
två av dessa hållas i fysisk form på Handelshögskolans kursgård Kämpasten. Övriga kurstill-
fällen omstrukturerades till digital version. 
 
Svenskt Kirurgiskt Råd (vice ordförande Anne Garland) 
Verksamheten har varit på paus på grund av Covid-19. 
 
Svenska Läkaresällskapet (vice ordförande Anne Garland) 
Representerat SOF i den av SLS utsedda expertgrupp som arbetat fram gemensamma re-
kommendationer vad gäller personlig skyddsutrustning och Covid-19 för personal inom 
vården. 
 
 
Vetenskap 2020 (vetenskaplig sekreterare Maziar Mohaddes) 

Stipendiater 2020 
Under 2020 delades i samband med Svensk Ortopedisk Förenings Digitala årsmöte: 

Link Swedens höftstipendium (30.000 kr) 
-tilldelades Andreas Nyström, Uppsala för projektet ”Ocementerade höftimplantat, benbio-
logi och fixation” 



 
SOF´s forskningsstipendium (30.000 kr) 
-tilldelades Sara Severin, Stockholm för projektet ”Distal radiusfraktur - långtidsresultat, 
hälsoekonomi och artificiell intelligens” 
 
SOF’s resestipendium (30.000 kr) 
-tilldelades Henrik Åberg, Uppsala för ett Fellowship inom frakturkirurgi i Australien. 
 

Bästa ortopediska avhandling 2019 (50.000 kr) 
Bland samtliga disputerade under 2019 valde åtta kollegor att publicera sammanfattningen 
av sin avhandling i Ortopediskt Magasin och deltog därmed i Svensk Ortopedisk Förenings 
utmärkelse för bästa avhandling. David Wennergren, Göteborg tilldelades stipendiet för 
årets bästa ortopediska avhandling 2019 för avhandlingen med titeln "Studies of tibial 
fractures using the Swedish Fracture Register" under föreningens digitala årsmöte 
 
Ortopediveckan 
Med anledning av den pågående covid-19 pandemin fick den planerade Ortopediveckan 
2020 ställas in. Beslut togs att flytta fram samtliga planerade möten ett år med möjlighet för 
Ortopedkliniken i Östersund kommer att i tätt samarbete med Svensk Ortopedisk Förening 
arrangera Ortopediveckan 6 – 9 september 2021 i stället för 2020. Med detta följde ett års-
förskjutning även av övriga planerade Ortopediveckor enligt följande: Malmö 2022, Göte-
borg 2023. 
 

Övrig information 
Föreningen har under deltagit i de av Svenska Läkarsällskapet initierad sektionsövergri-
pande arbetsmöten. Gruppen har bland annat samverkat med Socialstyrelsen, SKR samt 
Försäkringskassan i frågor som berör covid-19 pandemin. SOF har varit aktiva i flera ar-
betsgrupper och bidragit vid bland annat utformningen av ”Rekommendationer för säker 
kirurgi under covid-19-pandemin”. (https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/re-
kommendationer-for-saker-kirurgi-under-covid-19-pandemin-201211.pdf). 
 
 
SPUR- och kvalitetsarbete 2020 (kvalitetsansvarig Christian Carrwik) 

SPUR 
Under 2020 genomfördes SPUR-inspektioner på följande sjukhus: 
 
Skaraborgs sjukhus 
Sunderby sjukhus 
Södersjukhuset 
Akademiska sjukhuset  

https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/rekommendationer-for-saker-kirurgi-under-covid-19-pandemin-201211.pdf
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/rekommendationer-for-saker-kirurgi-under-covid-19-pandemin-201211.pdf


 
 
Tre av sjukhusen hade brister där åtgärder rekommenderas men blev godkända. Ett av 
sjukhusen blev underkänt men har inkommit med en åtgärdsplan som godkänts. Ett flertal 
inspektioner har skjutits på framtiden på grund av pandemiläget.  
 
Under 2020 har tillgången på inspektörer varit god och inga nya har utbildats. En nyutbil-
dad inspektör har vid ett tillfälle följt med som ”prao” tillsammans med två inspektörer. Sty-
relsen har beslutat att upphöra med denna lösning, som vi varit relativt ensamma om, av 
resursskäl. Från och med 2021 får nya inspektörer följa med en erfaren inspektör vid sin 
första granskning och vi bedömer att det ej påverkar kvaliteteten. 
 
I juni hölls ett digitalt kalibreringsmöte för SPUR-inspektörer. Representanter från Lipus 
medverkade och redogjorde för sin organisation samt resultat av kundnöjdhetsmätningar. 
Mötet beslöt att ha en avvaktande hållning till digitala inspektioner av kvalitetsskäl och 
hellre välja fysiska inspektioner även om de blir försenade. 
 
Dokument för genomförda och kommande granskningar har uppdaterats och en preliminär 
plan för de kommande fem åren har upprättats. Undertecknad har deltagit vid två digitala 
möten för SPUR-samordnare. Karin Erkers, Falun, har representerat ortopedin och övriga 
kirurgiska specialiteter i SPUREX. 
 
Patientsäkerhetsstipendium 2020 
 
I samråd med Reumatikerförbundet beslöts att inte dela ut något patientsäkerhetsstipen-
dium under 2020 på grund av den uppskjutna Ortopediveckan. 
 
 
Ortopediskt Magasin 2020 (Redaktör Karin Bernhoff) 
 
Under verksamhetsåret 2020 har Ortopediskt magasin (OM) utkommit med fyra nummer. 
Redaktionen består av Karin Bernhoff (huvudredaktör), Christian Carrwik (andre redaktör 
och kvalitetsansvarig i styrelsen) och Linda Linnskog-Rudh (redaktionschef). Vid årsskiftet 
2019/2020 avgick Erik Lind som huvudredaktör och efterträddes av Karin Bernhoff och 
Christian Carrwik. Jenny Utbult har under året representerat SOIF (Sveriges Ortopedingen-
jörers förening) 
Ansvarig utgivare har varit SOFs ordförande Birgitta Ekstrand. 
 
Under året har flera redaktionsmöten och två avstämningar med styrelsen hållits för att 
planera innehåll i kommande nummer. Förutom fyra olika teman, (handkirurgi, framtidens 
ortopedi, cup-problem och geriatrisk ortopedi) har tidningen bevakat och rapporterat om 
pandemins påverkan på specialiteten under 2020.  
 



 
Internationella möten (Ordförande SOF Birgitta Ekstrand) 
 
NOF 
NOF:s tilltänkta 100-årsjubileum med möte i Trondheim fick på grund av pågående Covid-
19-pandemi ställas in. Två digitala styrelsemöten hölls under året. 
 
 
EFORT 
EFORT:s planerade möte i Wien 2020 ställdes om, på grund av ovan nämnda pandemi, till 
ett digitalt möte som trots rådande förhållanden blev framgångsrikt. Ordförande har ingått i 
diskussionsforum mellan ett par olika medlemsländer.  
 
AAOS 
AAOS:s planerade möte i Orlando 2020 fick på grund av pågående Covid-19-pandemi ställas 
in. 
 
 
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 informat-
ion (framförallt hemsidorna), modernisering och anpassning till GDPR.  Arbetet har fort-
skridit under 2020 och den nya hemsidan samt flytten av medlemsregistret planeras att 
starta upp under början av 2021. 
 
Epiphysen 2020 (ordförande Epiphysen 2020 Lovisa André) 
Styrelsen har under året haft ett fysiskt styrelsemöte vilket ägde rum i Malmö. På grund av 
covid-pandemin fick resterande möten sedan styras om till digitala videomöten. Ortopedi-
veckan som var planerad till Östersund ställdes även den in på grund av pandemin. Två 
längre digitala videomöten skedde under maj och augusti, där fysiska styrelsemöten annars 
brukar äga rum. Förutom dessa har vi haft flera kortare digitala videomöten och regel-
bundna mailkonversationer. 
 
Årsmöte skedde digitalt via videomöte under november. Kallelse skickades ut till samtliga 
medlemmar i Epiphysen via medlemsbrev och via notis i Ortopediskt Magasin. På grund av 
den inställda ortopediveckan delades inget pris för årets handledare eller årets slipsten ut 
2020. 
 
Epiphysen har under året utvecklat den kommande nya hemsidan. Epiphysen har fortsatt 
arbetet med kurskalendern där SK- och SK-liknande kurser för ST i ortopedi läggs upp. Ka-
lenderns hemsida är: kurskalender.nu 
 



 
Under hösten genomfördes en enkätundersökning gällande ST-läkares kirurgiska färdig-
hetsträning bland ST-läkare i ortopedi. Enkäten skickades ut via medlemsregister, verksam-
hetschefer och studierektorer. Enkäten besvarades av 234 ST-läkare och resultatet per ort 
och region återkopplades till respektive studierektor. Utbildningsmaterial kring Ge kniven 
vidare sändes ut till samtliga studierektorer. Nya checklistor för Ge kniven vidare trycktes 
upp och fördelades i sista numret av Ortopediskt Magasin för 2020, samt förfrågan om be-
ställning av exemplar till respektive klinik skickades ut till studierektorerna. 
 
Styrelsen har deltagit i remissgranskning gällande Socialstyrelsens förslag till ny specialist-
förordning och föreskrifter kring bastjänstgöring. 
 
Styrelsen har fortsatt haft kontakt med FORTE och våra nordiska syskonföreningar. Under 
året planerades möte med de nordiska syskonföreningarna under mötet för NOF i Trond-
heim maj 2020, vilket även det ställdes in på grund av pandemin.  
 
Styrelsen har bidragit med minst en artikel i varje nummer av Ortopediskt magasin under 
året som berör ST-läkarnas arbetssituation och utbildning. Exempel på ämne under året har 
varit sammanställning av resultat av enkätstudien som genomfördes bland landets ST-lä-
kare. 
 
Epiphysen har även varit en aktiv del inom SOFs utbildningsarbete och associerade aktivi-
teter och drivit ST-läkarnas perspektiv genomgående.  
 
Epiphysen har i år varit aktiv i 20 år.  
 
Lovisa André, ordförande, representerat Epiphysen i SOF styrelsen 
Martin Kempka, kassör 
Sara Brandt Knutsson, sekreterare  
Carl Mellner, ansvarig ortopediskt magasin 
Adam Lindfors, utbildningsansvarig 
Harry Mitchell Sheik, ansvarig för ortopediveckan 
Malin Zimmerman, ansvarig sociala medier 
 
 
 
Luleå augusti 2020 
 
 
 
 
Klas Edin 
Facklig sekreterare 
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