Verksamhetsberättelse för Svenska Skulder och Armbågssällskapet (SSAS)
2016-17
Styrelseledamöter Lars Adolfsson (ordf), Ulf Sennerby (kassör), Hanna Björnsson-Hallgren (sekr), Mikael
Etzner, Christian Olsson, Shwan Khoschnau, Henrik Ahlborg (ledamöter) och adjungerade Anders Ekelund
(exekutivkommitte´SECEC) samt Björn Salomonsson (nationsdelegat SECEC, Webmaster).
Allmänt:
Föreningen har per 2017-01-01, 148 medlemmar och dessutom 6 företagsmedlemmar. Föreningen har oförändrat
god ekonomi.
Möten
SSAS deltog vid det Skandinaviska Skulder- och Armbågsmötet mötet i Odense, 12-13 maj. Programmet
fokuserade på axelinstabilitet, utbildningsstruktur för övre extremitetskirurger i de skandinaviska länderna samt
artroplastik och artroplastikregistren. Separata, parallella sessioner för fysioterapeuter med inriktning på
axelinstabilitet avhölls också.
2017 kommer Uppsala stå som värd för det svenska årsmötet. Det vetenskapliga programmet kommer att ha
temat ”state of the art” och bland annat ta upp nervskador och sentransfereringar i skuldran med flera inbjudna
föreläsare.
SSAS årsmöte avhölls stadgeenligt i samband med det skandinaviska mötet i Odense. Vid mötet invaldes Hanna
Björnson-Hallgren i styrelsen såsom ny sekreterare, efterträdande Mikael Etzner som innehaft posten under
många år. Lars Adolfsson valdes till ny styrelseordförande efter Anders Ekelund. Styrelsen har haft
sammanträden i samband med mötet i Odense, telefonsammanträde 19:e september samt möte på Arlanda 27:e
november 2016. Därutöver kontakter via e-post och per telefon vid behov.
Svensk Ortopedisk Förening (SOF)
Under SOF-mötet i Visby organiserade SSAS ett mycket välbesökt och uppskattat symposium och programmet
innehöll nyheter inom axelkirurgin, behandling av proximala humerus frakturer och armbågsartroskopier. Under
mötet initierades även frågan om bakjoursutbildning inom ortopedin. Se nedan.
SECEC/ICSES
Nationsdelegat för Sverige har varit Björn Salomonsson allt sedan SSAS årsmöte i Malmö 2013-04-26. Anders
Ekelund sitter i Exekutivkommittén för SECEC och har rollen som ordförande för medlemskommittén. Detta
innebär att Björn Salomonsson kvarstannar som nationsdelegat. SECEC skapade också en Registerkommitté och
Björn Salomonsson blev föreslagen och invald i denna.
2016 hölls inget SECEC möte utan detta ersattes av ICSES kongress i Korea i maj med ett mindre antal svenska
deltagare.
SECEC kongressen 2017 kommer äga rum i Berlin 13-16 september med Markus Scheibel som ”Congress
President”.
Det finns Travelling fellowships och Research grants att söka och information om detta via SECEC hemsida.
För de som söker finns information och formulär på hemsidan www.secec.org.
Det Svenska Skulder- och Armbågs-Registret 2016

Armbågsregistret och Axelregistret är ett gemensamt register för ledplastiker samt skulderinstabilitet, med en
gemensam styrgrupp och ekonomi för alla 3 delar. Styrgruppen för SSAS kvalitetsregister har haft två möten
under 2016, och dessutom deltagit i ett flertal möten och konferenser anordnade av SKL och RC Syd.
Vi har haft samarbeten med SOF och övriga svenska ortopediska register bl. a i den portalen på internet där alla
register finns samlade, www.ortopediskaregister.se samt en nybildad förening för svenska nationella
kvalitetsregister.
Registret har även en nära kontakt med övriga nordiska skulderregister, och ett samarbete inom det Nordiska
registersamarbetet NARA. Ett internationellt samarbete inom International Society of Arthroplasty Registers,
(ISAR) med en skuldergrupp (ISAC) finns också.
Registret har fortsatt med insamling av preoperativa scorer, inkluderat frakturer i 1-års uppföljning och har
fortsatt 5- och 10-årsuppföljning med utskick. Nya formulär samt en webb-lösning för instabilitetsregistrets
scorer är i drift, och ny funktionalitet kan bli tillgänglig för registrets databas där man rapporterar operationer..
Under 2015-16 har vi haft driftstöd från ett två-årsanslag från SKL och jobbat vidare inom registret. För 2017
och kommande år ändras anslag och kan komma att minska.
Studier och resultat har presenterats på ett antal nationella och internationella möten. En Årsrapport finns dels på
hemsidan och dels som en Dynamisk Årsrapport på nätet www.ssar-rapport.se
Utöver i årsrapporten finns information på hemsidan www.ssas.se/kval
Från hemsidan kan axelregistrets formulär och scorer samt årsrapporter laddas ned.
I enlighet med Patientdatalagen har hemsidan dokument som skall kunna hjälpa patienter och verksamheter att
kontakta registret vid behov. Där finns också instruktioner för forskare enligt förslagen till kvalitetsregistren,
samt information om aktuella projekt och forskning i registret på hemsidan.
Hemsida och medlemsregister
SSAS hemsida www.ssas.se har inte förändrats det senaste året, utom aktuellt innehåll om t ex kurser och möten.
Ett medlemsregister finns på hemsidan med adresser m.m. och för dem som så önskar går att lägga upp
kontaktuppgifter. Även företag har möjlighet till medlemskap (6 st. för närvarande). Länkar till SECEC, register
mm finns. Alla medlemmar får gärna bidra med lämpligt material och information till hemsidan.
Utbildning och vetenskap
Utbildning i axel- och armbågskirurgi är liksom stödjandet av vetenskapligt arbete inom vårt område en viktig
uppgift. SSAS medverkar regelbundet vid SOF-mötena för att sprida kunskap kring axelledens och armbågens
skador och sjukdomar. Under SOF-mötet initierades frågan om bakjoursskola i ortopedi. Hans Mallmin, SOF´s
utbildningsansvarige, Lars Adolfsson som representant för SSAS, samt Peter Ström, Uppsala, ordförande i
traumasektionen, diskuterade möjligheterna till en sådan bakjoursutbildning. Styrelsen för SOF tillskyndade
initiativet och en arbetsgrupp bildades med Lars Adolfsson som sammankallande. Vid sammanträde i november
utformades ett förslag till utformning av bakjoursskola och vid extrainsatt verksamhetschefsmöte i början av
februari 2017 uppmuntrades till fortsatt arbete. Planen är att ett färdigt curriculum ska presenteras vid SOF´s
årsmöte i Umeå och att utbildningen ska kunna starta vårterminen 2018. Från specialistsektionerna förväntas en
2-3-dagars kurs arrangeras årligen till självkostnadspris. SSAS styrelse har preliminärt uttalat stöd för planerna.
SSAS styrelse har tagit initiativ till att revidera de tidigare så kallade riktlinjerna för behandling av
axelinstabilitet, rotatorkuffpatologi och subacromial smärta samt protesförsörjning av axelleden. Tre
arbetsgrupper har bildats för detta arbete vilket kommer att utmynna i uppdaterade dokument med betoning på
behandlingsrekommendationer snarare än riktlinjer. Preliminär rapport kommer att lämnas under årsmötet.
Vidareutbildningskurser inom övre extremitetskirurgi har arrangerats av kolleger under året och SSAS är
välvillig till att stödja sådana kurser. Dessvärre har den fleråriga och uppskattade kursen - Skuldrans och
armbågens sjukdomar och skador – vid Ortopediska kliniken i Malmö, upphört sedan hösten 2015. Föreningen
bidrar också till att skapa nätverk så att kolleger kan göra studiebesök inom landet.

SSAS styrelse emottog innan årsskiftet 2016-17 fyra ansökningar om det årliga stipendiet för övre
extremitetskirurgi. För 2017 utdelas stipendiet till Mats Ranebo, Kalmar, som stöd till resa och
kongresskostnader för SECEC mötet i Berlin, för att där kunna presentera studieresultat.
Framtid
SSAS fortsätter sitt arbete med att värna om och utveckla axel- och armbågskirurgin. Samarbetet med SOF samt
skulder-och armbågsföreningarna i våra grannländer har varit välfungerande och de gemensamma mötena
stimulerande.
Ett gott samarbete med SOF, RCSyd och SECEC finns. Vårt arbete med kvalitetsregistren kommer att fortsätta.
Nya data kommer att analyseras och presenteras. Ett instabilitetsregister håller på att startas upp. Utbildning av
yngre axelintresserade kolleger prioriteras högt och det förefaller finnas behov av och utrymme för utökad
kursverksamhet, speciellt sedan de SK-liknande kurserna i Malmö nu upphört. Därutöver förefaller
bakjoursskolan i ortopedi att kunna förverkligas och innebär ett arbetsmässigt åtagande för SSAS men ska enligt
preliminära planer vara utan ekonomisk risk.
Det gångna året inkom flera stipendieansökningar vilket är glädjande och styrelsen uppmuntrar nya ansökningar
för 2018. Instruktioner om syftet med stipendiet finns att läsa på hemsidan.
God uppslutning har konstaterats vid våra årliga möten och vi ser fram kommande svenska och skandinaviska
möten.
För SSAS styrelse
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