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Medlemmar 
Totalt antal medlemmar i föreningen 1745 varav 1347 män och 398 kvinnor. Föreningen 
har 21 hedersledamöter och 13 företagsmedlemmar.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har under 2021 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 My von Friesendorff som mö-
tesgeneral för Ortopediveckan 2022. 

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

Styrelsen har under året hållit 16 protokollförda sammanträden varav 12 telefon/video-
möten. Styrelsen har under året deltagit i och arbetet med:  
 
Sammanfattning 2021 (ordförande Birgitta Ekstrand) 
Liksom föregående år kom 2021 också att präglas av Covid 19-pandemin som med full kraft 
drabbade vårt land i mitten av mars månad 2020. In i det längsta hoppades alla pandemin 
skulle ebba ut och att Ortopediveckan i Östersund skulle kunna genomföras som ett fysiskt 
möte efter att helt ställts in 2020. Nästan all annan kursverksamhet såsom bakjoursskolan, 
Ledarskapskursen mm blev föremål för omstrukturering. Ursprungsplaner, strategier och 
verksamhetsplan fick ännu ett år pausas och fokus blev att genomföra utbildningar och mö-
ten i digital version. Utmaningarna var nya, omvälvande och stora då de flesta omstrukture-
ringarna skedde för första gången. Stor osäkerhet, inte minst kring de ekonomiska effek-
terna präglade många beslut. 
 



 
Årsmötet 
SOF:s årsmöte hölls digitalt i samband med Ortopediveckan 2 september, vecka 36. Sedvan-
liga val hölls.  
 
Verksamhetschefs och professorsmöte 2021 
I maj hölls ett digitalt möte för verksamhetschefer, då med program inriktat på information 
om den kommande digitala Ortopedivecka och arrangemanget kring densamma.  
I samband med Ortopediveckan höll ännu ett digitalt möte för både verksamhetschefer och 
professorer. Huvudtemat för detta möte var utmaningar på olika nivåer såsom utbildning, 
forskning mm. med anledning av rådande pandemi. Dessutom bidrog Ostrix med informat-
ion om kommande förändringar: att Allmäntjänstgöring byts ut, om Bastjänstgöring samt 
hade en presentation om ”Så upptäcks olämpliga kirurger i tid”. 
Kommande ST-skola samt den nya handboken för ST-läkare presenterades också. Kursled-
ningen på Handelshögskolan i Stockholm som ger Ledarskapsutbildning i samverkan med 
SOF presenterade nuvarande och kommande kursprogram. Deltagare från innevarande 
kurs bidrog också med sina erfarenheter. 
 
SLS Ordföranderåd 
Ett ordföranderåd anordnades under 2021 och ordförande deltog. Temat var huvudsakli-
gen rådande pandemi och dess konsekvenser för patient- och personalsäkerhet. 
 
Ekonomi 2021 (Skattmästare Anna Apelqvist) 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den digitala Ortopediveckan gick med en mindre för-
lust på 38 000, vilket till stor del berodde på svårigheter att uppskatta såväl inkomster som 
kostnader för tekniken. Trots det gjorde föreningen under 2021 en vinst på 1,4 miljoner 
kronor, där cirka hälften utgörs av en kapitalvinst.  
Föreningen förfogade vid årets utgång, över ett kapital på 9,7 miljoner. 
 
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  
(SOF:s Bakjoursskola, självstudiekursen för ST-läkare OrtoS, självstudiekursen för sjukskö-
terskor OSS och ledarskapsutbildningen).  
En bokföringskonsult från revisionsfirman Grant Thornton är anlitad som hjälp vid årsbok-
slutet. Under 2021 så har föreningens medlemsregister flyttats över till Sveriges läkarför-
bund som nu fakturerar SOF:s medlemsavgift, vilket möljiggör för föreningens medlemmar 
att betala via e-faktura och autogiro. Vi får också automatiskt ta del av adressändringar via 
folkbokföringen. Lena administrerar registret för SOF:s räkning. 
 
 
 



 
Utbildning 2021 (utbildningsansvarig Anne Garland) 
 
Ortopedexamen 2021  
Skriftliga delen omfattade 100 poäng. Godkändgräns 66 poäng, medelpoäng 70,6. 
18 deltog i den skriftliga delen varav 3 godkändes (17 %). 
 
Till den muntliga delen av ortopedexamen hade 10 aspiranter anmält sig och examen ge-
nomfördes på ortopedmottagningen, Östersunds sjukhus 6e september 2021 i samband 
med den i övrigt digitala ortopediveckan. 
Åtta av 10 examinander klarade ortopedexamen 2021 och presenteras i samband med års-
mötesförhandlingarna:  
 

• Lukas Barnisin 
• Linda Baumgardt 
• Erik Elmqvist 
• Niyaz Hareni 
• Hampus Janko 
• Erik Larsson 
• Jens Nilsson 
• Mikael Ridderström 

Ortopedexamen 2022 
Ett möte för att bereda lämpliga skrivningsfrågor inför den skriftliga delen av ortopedexa-
men 2022 genomfördes med delar av SOF:s styrelse och inbjudna representanter från 
delföreningar och associerad förening i samband med SOF:s styrelsemöte i Stockholm, no-
vember 2021.  
 
Utbildningskommittén 
Grundutbildning och AT, ST-utbildning och fortbildning. 
Under 2021 var fortfarande mycket av arbetet i träda eller försenat med anledning av pan-
demin. Fortsatt dialog med kursarrangörer för att skapa samsyn kring vad som varit realist-
iskt att genomföra utifrån gällande restriktioner har förts. Kommunikation med SLF och 
andra professionsföreningar för få en överblick av konsekvenserna av pandemin för fram-
förallt ST-utbildningen men även fortbildning av färdiga specialister.  
Rektor Ola Rolfson och prorektor Kajsa Thulin för den planerade ST-skolan har utsetts för 
att under 2022 kunna ta arbetet vidare. 
 
Revision av handboken för ST 
Med anledning av ny författning avseende ST-läkarnas specialiseringstjänstgöring påbörja-
des 2020 en omarbetning av vår ST-handbok utifrån nya målbeskrivningen. Revisionsar-



 
betet fortskred i samarbete med delföreningar och associerad förening samt Svensk Hand-
kirurgisk Förening. I november 2021 slutfördes arbetet och en uppdaterad ST-handbok för 
såväl 2015 som 2021års författning finns på hemsidan.  
 
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. 
 
Ortopediska självstudiekursen OrtoS 
Kursen har fortsatt opåverkad av pandemin. Under 2021 har 73 deltagare tagit examen 
med godkänt resultat. Vid årsskiftet 2021-22 hade OrtoS 248 deltagare. 
 
Fortbildning för specialister 
SOF:s Bakjoursskola har, pga pandemin, endast till viss del kunnat arrangeras under 2021. 
 
OSS – Ortopediska självstudiekursen för sjuksköterskor 
Under hösten 2021 lanserades den Ortopediska självstudiekursen för sjuksköterskor (OSS) 
nationellt. Vid årsskiftet 2021-22 hade kursen 161 deltagare. Styrelsen har beslutat att 
eventuellt överskott av kursen ska gå till att underlätta ortopediska sjusksköterskors delta-
gande under Ortopediveckan. 
 
Svenskt Kirurgiskt Råd (Anna Apelqvist) 
Svenskt Kirurgisk Råd (SKRÅ), är en sammanslutning av alla opererande specialiteter samt 
Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI). SKRÅ är starkt engagerat i utbildning- 
och fortbildningsfrågor. 
Under 2021 har Svensk Kirurgisk Förening varit sammankallande för rådet och har organi-
serat två digitala möten, dit också SPOR (Svenskt Perioperativt Register) var inbjudna. Re-
presentanter för SKRÅ har också fört dialog med SoS. Aktuella frågor har varit hur det upp-
dämda vårdbehovet under pandemin ska tacklas samt hur den ökande upphandlingen av 
kirurgisk vård påverkar främst ST-utbildningen, samt om vård verkligen ges efter behov 
hos privata aktörer. Det visar sig t ex att SoS inte har någon överblick över alla vårdaktörer 
och volymer hos olika enheter, respektive om vården bekostas med offentliga- eller privata 
medel, varför analyser av före/efter pandemin effekter svårligen låter sig mätas. 
 
Ledarskapsutbildning (ordförande Birgitta Ekstrand) 
Den tredje ledarskapsutbildningen i samverkan mellan SOF och Handelshögskolan som 
startat i november 2019 fick under 2020 förändras på grund av pandemin och vissa kursav-
snitt fick skjutas upp. Detta medförde att kursavslutning hölls i maj 2021. Utvärderingen 
från deltagarna var över lag mycket positiv. Ordförande har medverkat vid samtliga kurs-
tillfällen.  
 
 



 
SLS – Sveriges läkarsällskap (facklig sekreterare Klas Edin) 
Under 2021 processades beslutet från årsmötet 2020 att SOF ska bli en medlemsförening i 
SLS. Föreningens stadgar skrevs om och godkändes av SLS och SLF (Sveriges läkarför-
ening). På SLS fullmäktige godkändes medlemsansökan. 
  
Vetenskap 2021 (vetenskaplig sekreterare Maziar Mohaddes) 
 
Ortopediveckan 
Föreningens 76:e årsmöte blev det första digitala mötet i Svensk Ortopedisk Förenings 
historia. Mötet gick av stapeln i Östersund 6 till och med 9 september 2021 där, med anled-
ning av den pågående pandemin, deltagarna deltog digitalt och föreläsarna och styrelsen 
erbjöds möjlighet att delta fysiskt. 40 kliniker anmälde sig till mötet vilket motsvarar 1200 
läkare, vilket är fler än på de flesta tidigare fysiska möten. Mötesgeneral var Anders Arne-
vång och denne, tillsammans med den fantastiska arrangörsgruppen, valde efter att mötet 
med relativt kort varsel blivit inställt under 2020 mobilisera med full kraft under 2021. 
Trots många utmaningar vad gäller arrangemang kunde kollegorna i Östersund i tät kontakt 
med Svensk Ortopedisk Förenings styrelse genomföra mötet på ett exemplariskt sätt. Del-
föreningarna stod för egna arrangemang inom det vetenskapliga programmet och ett antal 
nationella och internationella experter från olika subspecialiteter hade bjudits in till sympo-
sier som täckte hela ortopedins bredd.  

OrtopediveckanPlay 
Större delen av Ortopediveckans föredrag spelades in och har varit tillgängligt för alla an-
mälda kliniker att se i efterhand. 

Stipendiater 2021 
Under 2021 delades i samband med ortopediveckan i Östersund följande stipendier ut: 

Link Swedens höftstipendium (30.000 kr) 
- tilldelades Miriam Wadström, för projektet ”Barnhöftsjukdomar och femuroacetabulär in-
klämning - risk och nytta med artroskopisk behandling" 

SOF:s forskningsstipendium (30.000 kr) 
-tilldelades Elsa Pihl, för projektet “Proximal hamstring avulsions aspect on injury, treatment 
and outcomes" 
 
SOF:s resestipendium (30.000 kr) 
- Inga sökanden 

Bästa ortopediska avhandling 2021 (25.000 kr vardera) 
Under ortopediveckan tilldelades två stipendiater varsitt stipendium för bästa ortopediska  
avhandlingar: 
- Amir Mahdi, Örebro universitet 



 
För sin avhandling: “Psychological distress and contentment after primary total knee replace-
ment"  
Med motiveringen: 
”Aamir har valt att analysera patienter med ångest och depressionsbesvär opererade med 
knäproteser, särskilt deras förbättringar i patientrapporterade utfall med förhoppning om 
att ytterligare förbättra utfallet efter knäproteskirurgi”. 
samt  
- Björn Hernefalk, Uppsala universitet 
För sin avhandling: “Surgical treatment of pelvic ring injuries and acetabular fractures" 
Med motiveringen:  
”Björn har på ett förtjänstfullt och systematiskt sätt skapat ett validerat instrument och följt 
upp patienter med skador i bäckenregionen”.  

Bästa poster 2021 
Emilia Rydberg -”Fractures of the lateral malleolus – A before and after study of treatment 
and resource utilization after implementation of a structured treatment algorithm at 
Sahlgrenska University Hospital” 
samt  
Viktor Schmidt -”Forecasting effects of “fast-tracks” for surgery in the Swedish national 
guidelines for distal radius fractures. A retrospective cohort study of 1,635 distal radius fractu-
res.” 

Övriga möten under veckan 
Följande övriga möten hölls under ortopediveckan: SOF:s Årsmöte, Verksamhetschefs/pro-
fessors möte, Studierektorsmöte (OSTRIX), OSIS årsmöte, Svenska Höft- och Knäförening-
ens årsmöte, Epiphysens årsmöte.  

Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin  
Under 2021 deltog SOF i arbetet med uppdatering av rekommendationer för säker kirurgi i 
en arbetsgrupp utsedd av Svenska Läkaresällskapet. Mer om gruppens arbete samt länk till 
den senaste uppdaterade rekommendationer kan nås på hemsidan https://www.sls.se/om-
oss/aktuellt/publicerat/2022/uppdaterade-rekommendationer-for-saker-kirurgi-under-
covid-19-pandemin-2022/ 

Forskning och utbildning i pandemins spår 
Under Ortopediveckan 2021 arrangerade Svensk Ortopedisk Förening tillsammans med re-
presentanter från nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar (NPO) ett sym-
posium med temat utmaningar inom ortopedin. Inför symposium inhämtades synpunkter 
från deltagarna för ortopediveckan med hjälp av mentometer.  Där bland annat operations-
köer, brist på sjuksköterskor och personal och farhågor vad gäller framtida forskning och 
utbildning utmålades. Vid symposiet var representanter från SOF:s styrelse och NPO eniga 
om att tillsammans försöka adressera delar av de utmaningarna som hade identifierats. 

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2022/uppdaterade-rekommendationer-for-saker-kirurgi-under-covid-19-pandemin-2022/
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SOF:s styrelse kallade kort efter Ortopediveckan samtliga verksamhetschefer och professo-
rer till ett extra inkallat möte där tankarna från mötet sammanfattades i ett debattinlägg i 
Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/skapa-hallbar-samverkan-mel-
lan-privat-och-offentligt/. Styrelsen och NPO fortsätter att arbeta med utmaningarna och har 
initierat kontakter med bland annat representanter för Socialstyrelsen, SKR, de nationella 
kvalitetsregistren samt patientföreningar.  
 
SPUR- och kvalitetsarbete 2021 (kvalitetsansvarig Christian Carrwik) 

SPUR 
Under 2021 genomfördes SPUR-inspektioner på följande sjukhus: 
 
Höglandssjukhuset Eksjö 
Södertälje sjukhus 
Visby Lasarett 
Västerviks sjukhus 
Centralsjukhuset Karlstad 
Gävle sjukhus 
Hudiksvalls sjukhus 
Gällivare sjukhus 
Hässleholms sjukhus 
Centralsjukhuset Kristianstad 
Alingsås Lasarett 
Falu lasarett 
Mälarsjukhuset Eskilstuna 
 
Tre av sjukhusen hade brister som medförde underkänt (gradering D) på en eller flera 
punkter. Samtliga har inkommit med åtgärdsplaner som blivit godkända. 
 
Under 2021 har tillgången på inspektörer varit god och inga nya har utbildats. Vi har valt 
att avstå från digitala inspektioner under pandemin och hellre valt att hålla traditionella fy-
siska inspektioner. En inspektionerna (Södertälje) har varit “sam-SPUR” tillsammans med 
representanter för kirurgin och urologin.  
 
I maj och november har SOF arrangerat kalibreringsmöten för inspektörerna, ett digitalt 
och ett fysiskt. Vid det fysiska mötet i november beslöts att årligen hålla ett kalibrerings-
möte i samband med Ortopediveckan kompletterat med ett digitalt möte under annan del 
av året. För att kunna fullfölja uppgiften som SPUR-inspektör krävs att man deltar i minst 
ett av dessa två möten. Vi beslöt också att införa ett “peer review”-system där en utomstå-
ende inspektör granskar SPUR-rapporten innan den går vidare till publicering för att ytter-
ligare höja kvaliteten. 
 

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/skapa-hallbar-samverkan-mellan-privat-och-offentligt/
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Representant från SOF har deltagit i digitala möten för SPUR-samordnare och Karin Erkers, 
Falun, har representerat ortopedin och övriga kirurgiska specialiteter i SPUREX. 
 
Patientsäkerhetsstipendium 2021  
Inget patientsäkerhetsstipendium utdelades 2021. 
 
Ortopediskt Magasin 2021 (Redaktör Karin Bernhoff) 
Under verksamhetsåret 2021 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). Jenny Utbult 
har under året representerat SOIF (Sveriges Ortopedingenjörers förening) 
Ansvarig utgivare har varit SOFs ordförande Birgitta Ekstrand. 
 
Under året har flera digitala redaktionsmöten och två fysiska avstämningar med styrelsen 
hållits för att planera kommande nummer.  År 2021 inledde OM med att belysa arbetet med 
de nya nationella riktlinjerna och OM nummer två behandlade våra beröringspunkter med 
reumatologin. I nummer tre av tidningen rapporterade redaktionen från ortopediveckan i 
Östersund som genomfördes i hybridform. Årets sista nummer handlade om unga ortope-
der med Epiphysen som gästredaktör. Ett nummer som belyste vikten av att förnya tidskrif-
ten för att nå en yngre läsarkrets.  
 
Internationella möten (Ordförande SOF Birgitta Ekstrand) 
 
NOF 
Två digitala styrelsemöten hölls under året där ordförande deltog, fokus på dessa möten 
var rådande pandemi och dess konsekvenser. Dessutom fortsatte planering av kommande 
möten: 
2022 NOF Congress Litauen 
2024 NOF Congress Holland 
2026 NOF Congress Danmark  
 
EFORT 
EFORT:s planerade möte 2021 ställdes om, på grund av ovan nämnda pandemi, till ett digi-
talt möte som trots rådande förhållanden blev framgångsrikt. Ordförande har ingått i dis-
kussionsforum mellan ett par olika medlemsländer.  
 
AAOS 
AAOS:s höll sitt årliga möte i San Diego. Ingen av styrelsens medlemmar deltog bland annat 
på grund av att mötestiden sammanföll med Ortopediveckan. 
 
 
 



 
IT-struktur (facklig sekreterare Klas Edin) 
Under 2018 bildades en grupp med representation från SOF:s 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.  I början av 2021 
flyttades medlemsregistret över till Sveriges Läkarförbund och en ny hemsida samt ny hem-
sida för Ortopediskt magasin startades under Svenska Läkarförbundets webportal. 
 
Läkarförbundets digitaliseringsråd (facklig sekreterare Klas Edin) 
Läkarförbundets digitaliseringsråd arbetar med frågor rörande IT, digitala verktyg, -vård-
tjänster och -arbetssätt inom sjukvården samt e-hälsofrågor. Under 2021 nominerades 
Magnus Forssblad av SOF till ledamot i rådet och antogs. Där har arbetet i huvudsak fokuse-
rats på sjukskrivningsförfarandet, kommunikation mellan register och journaler samt inför-
andet av den nationella läkemedelslistan. 
 
Epiphysen 2021 (ordförande Epiphysen  Lovisa André) 
Styrelsen har under året haft ett fysiskt styrelsemöte vilket ägde rum under ortopediveckan 
i Östersund. På grund av covid-pandemin fick resterande möten styras om till regelbundna 
digitala videomöten och mailkonversationer. 
 
Årsmöte skedde digitalt via videomöte under Ortopediveckan i september. Kallelse skicka-
des ut till samtliga medlemmar i Epiphysen via medlemsbrev och via notis i Ortopediskt 
Magasin. På grund av att ortopediveckan anordnades digitalt så hade Epiphysen i år ingen 
monter i utställningslokalen, men styrelsen fanns representerade på plats i Östersund. Inget 
pris för årets handledare eller årets slipsten ut 2021. Epiphysen anordnade sedvanligt en 
uppskattad programpunkt omfattande en halvdag under Ortopediveckan, med digitala före-
läsningar med ämnen särskilt intressanta för yngre ortopeder.  
 
Epiphysen har under året arbetat med att väcka nytt liv i kampanjen Ge kniven vidare. Nya 
checklistor har tryckts upp och skickats ut till studierektorer efter beställning. En uppfölj-
ning på enkätundersökningen som genomfördes hösten 2020 gjordes under hösten 2021 
och resultatet publicerades i Ortopediskt Magasin. Epiphysen har fortsatt arbetet med kurs-
kalendern där SK- och SK-liknande kurser för ST i ortopedi läggs upp. Kalenderns hemsida 
är: kurskalender.nu 
Epiphysen har medverkat i utvecklingen av ST-skolan och revisionen av Handbok i Orto-
pedi, via en Epiphysen-representant i SOFs utbildningskommitté.  
 
Styrelsen har fortsatt haft kontakt med FORTE och våra nordiska syskonföreningar, vilket 
detta år skett mailledes.  
 
Styrelsen har bidragit med minst en artikel i varje nummer av Ortopediskt magasin under 
året som berör ST-läkarnas arbetssituation och utbildning. Ortopediskt Magasin nummer 4 



 
hade temat Unga ortopeder med Epiphysens ordförande som gästredaktör. Artiklarna i te-
mat skrevs tills stor del av ST-läkare och yngre specialister, med innehåll fokuserande på 
vad unga ortopeder kan ha nytta av både i klinisk praxis och arbetsmiljömässigt. 
 
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 21 år.  
 
Lovisa André, ordförande, representerat Epiphysen i SOF styrelsen 
Martin Kempka, kassör 
Sara Brandt Knutsson, sekreterare  
Malin Zimmerman, ansvarig ortopediskt magasin 
Adam Lindfors, utbildningsansvarig 
Frida Boström, utbildningsansvarig 
Harry Mitchell Sheik, ansvarig för ortopediveckan 
Linnea Arvidsson, ansvarig sociala medier 
Alice Bäckman, ansvarig för kurskalendern 
 
 
 
Luleå juni 2022 
 
 
 
 
Klas Edin 
Facklig sekreterare 
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