
Anmälan till Academy i Barnortopedi 2022-2024 
 

 
 
Välkommen med din ansökan till denna första Academy i barnortopedi som arrangeras av svensk 
Barnortopedisk Förening (SBOF) i samarbete med SOF. Du som är nybliven ortopedspecialist eller i 
slutet av ST kan söka. Syftet är att fortbilda ortopeder som vill ta ett större barnortopediskt ansvar på 
sin hemmaklinik. Vi avser utbilda fyra kollegor under två kalenderår, 2022-2024. Varje deltagare i 
denna Academy kommer att tilldelas en av nedanstående överläkare i barnortopedi som mentor 
under utbildningsperioden: Yasmin Hailer (Uppsala). Marie Askenberger (Stockholm), Ann-Charlott 
Söderpalm (Göteborg), Carl Johan Tiderius (Lund).  
 
Utbildningens upplägg: 
 

1. 30 september 2022: Introduktionsdag-”kick-off”. Heldag på Läkaresällskapets villa i 
Stockholm där de 4 deltagarna träffas tillsammans med de 4 mentorerna.  
 

2. Under perioden mars 2023-november 2024 ska varje kursdeltagare auskultera under 2 x 4 
veckors tid vid två av de fyra ovan angivna barnortopediska Universitetsklinikerna. 
Mottagande klinik ansvarar för ett optimalt schema ur utbildningsperspektiv, vilket bland 
annat innebär att auskultationen ska ske under ”högsäsong”, d.v.s. under perioderna mars-
maj eller september-november. Hemmakliniken ska betala lönen och uppehället bekostas av 
den enskilde. 
 

3. Under hösten 2022 ska varje kursdeltagare fullgöra en web-baserad del av SK-kurs i 
Barnortopedi (Jakob Örtegren är ansvarig för denna). 
 

4. Under utbildningstiden ska det regelbundet (cirka var 3:e månad) hållas web-baserade case-
diskussioner där en av mentorerna är sammankallande.  

 
5. Deltagande i ett POSNA alternativt EPOS möte (2023 eller 2024) med skrivande av 

reseberättelse som skickas till SBOF styrelse och kan läggas på hemsidan. Bra om man reser 
tillsammans med en eller flera av sina fellows. 

 
6. Deltagande i SOF Bakjoursskola i barnortopedi. 

 
7. Avslutande heldag på Läkaresällskapets villa i Stockholm där alla 4 deltagare återförenas med 

sina mentorer. Dagen ägnas åt fördjupade falldiskussioner men även åt en utvärdering av 
Academy utbildningen. 

 
Låter detta intressant? Anmäl dig senast 22-01-31 till SBOF via ordförande marie.askenberger@sll.se 
Bifoga ett kort CV samt en kort beskrivning om varför just du vill gå utbildningen. Styrelsen i SBOF 
beslutar vilka som slutligen antas, besked lämnas senast 22-03-31.  Vid frågor, kontakta 
utbildningsansvarig Carl Johan Tiderius på carl_johan.tiderius@med.lu.se 
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