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Styrelsemöte Linköping  
Scandic Hotell 2019-08-27 kl. 18.00     
Deltagare: Lars Adolfsson, Hanna B Hallgren, Christian Olsson, Viktor Hiding, Ulf Sennerby, 
Henrik Ahlborg( på telefon), Schwann Koschnau ( på telefon), Björn Salomonsson och 
Anders Ekelund    
 
 

1) Mötets öppnande  
 

2) Godkännande av dagordningen och föregående mötesprotokoll från årsmötet i 
Helsingfors och styrelsemötet i Stockholm den 5/12 Läkarsällskapets hus  
 

3) Val av mötessekreterare Hanna B Hallgren och justeringsman Viktor Hiding 
 

4) Ekonomisk rapport:  
Föreningen har 332470 kr på kontot, alla 6 företag har betalat och vill vara med 
fortsättningsvis. Utgifter för året har varit; styrelsens utgifter för året, 
redovisningsfirman och webbhotellet. Det delades inte ut något stipendie. Av alla 177 
medlemmar har 5 ännu ej betalt årets medlemsavgift.   
 

5) Nästa SSAS årsmöte 2020 kommer mötet att vara 23-24 april i Uddevalla/ Trollhättan 
NÄL sjukhus med Thomas Berglund som ansvarig och deras arbete har börjat med 
Traveko. 2021 kommer Karlstad stå som värd med Fredrik Westman som ansvarig.  
 

6) Firande av Registermöte i Stockholm: 
Detta kommer att ske den 15:e november på First Choice hotell Norrtull, vid Odenplan, 
klockan 08.30-15.30. Mötet kommer att vara gratis för deltagande och en mer 
detlajerad inbjudan kommer i början av september, anmälan ska göras. Preliminärt 
program, och information om anmälan finns på SSASs hemsida.   
Under styrelsemötet delger Björn styrelsen vad som är på gång; Inom kort kommer 
höft och knä registret att gå samman och det förs även diskussioner om att alla 
ortopediska register ska in under samma flagg ett sk. Rörelseapparatens register. 
Motiveringen är bla. att samordna ekonomiska resurser, effektivisera genom att 
använda gemensam administration samt datainsamling och IT-lösningar. Finansiärerna 
är positiva till denna utveckling. Idag finns 13 ortopediska register i Sverige. Även 
SECEC arbetar för att samordna register i Europa.  

 
Styrelsens åsikt är att SSAS ska vara aktiv och delaktig i förändringsprocessen för att 
säkra att rätt uppgifter samlas in och hanteras på korrekt vis eftersom föreningen är 
intresseägare av registerdata.  
 
Under mötet förtydligas av Björn Salomonsson att vid studier baserat på registerdata 
ska en kontaktperson på registret etableras. Det kan vara som medförfattare eller 
omnämnas i acknowledgment, men innebär inte alltid ett medförfattarskap utan det 
skall planeras innan start hur registret ska stötta studien.  
 

7) Utbildningsansvarige: 
Viktor Hiding är tilldelad denna uppgift av styrelsen och han har varit i kontakt med 
SOF angående arbetet med att utforma ett konsensus kring obligatoriska ST kurser.  



Sida 2 av 2 
 

Arbetet kommer att ledas av Ann Garland, SOFs utbildningsansvariga person och 
SSAS kommer via Viktor att presentera förslag på obligatoriska kurser.  
 

8) Stipendiet och dess framtid!  
Det har under de senaste åren varit få sökande till föreningens stipendium och kassör 
Ulf Sennerby har kontrollerat med skattemyndigheten vad föreningen kan belöna utan 
att givare och tagare blir beskattade. Det som framkommit är att man kan dela ut pris 
för en utmärkande vetenskaplig handling och styrelsen beslutar att infatta ett 
vetenskapligt pris på summan 10 000 kr. I kallelsen till nästa årsmöte ska information 
adderas att styrelsen önskar tips på vetenskapliga prestationer. Det gamla 
resestipendium kommer att finnas kvar och båda delas ut om det finns sökande.   
 

9) Uppdatering av behandlingsrekommendationerna från 2006.  
Rapporterna börjar bli klara och publicering diskuteras. Läkartidningen, SSAS hemsida 
och Ortopediskt magasin är möjliga alternativ. För framtiden kan en referenslista till 
dokumenten finnas och uppdateras på hemsidan fortlöpande. 
 

10) SECEC rapport: 
Anders Ekelund medlem i den exekutiva kommittén berättar om certifieringen som 
kommer att börja nästa år. För att få kallas Center of excellens behöver man certifieras 
enligt specifika krav. Föreningen fortsätter arbetet för att underlätta medlemsansökan 
och är man under 32 är  det gratis att vara medlem. En Junior committee ska startas för 
ST läkare med intresse för övre extremitet. En ny hemsida finns och synpunkter tas 
emot, positiva och negativa.  

 
11) Nästa styrelsemöte: 14 nov kl 19  på First Choice hotell Norrtull. 

 
 
 
 

 
 
 
 


