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Protokoll Styrelsemöte för
Svenska Skulder- och Armbågssällskapet
100901
Närvarande:
Björn Salomonsson, Mikael Etzner, Andes Nordqvist, Robert Ihrman, Anders Ekelund och
Lars Adolfsson.
1) Stipendieansökan
Har fått in stipendieansökan från Fredrik Einarsson som har fått övre extremitets
Fellow Ship i Australien och Nya Zeeland, se bifogad bilaga.
Styrelsen beslutar enhälligt om att tilldela Fredrik Einarsson SSAS stipendium på
10 000 kronor år 2010.
2) Förslag från Anders Ekelund att man bara ska kunna få SSAS stipendium en gång i
livet. Beslut om att ta upp detta som en motion på nästa årsmöte för att få det till
stadgarna.
Beslutade också att vid utskick till årsmöten påminna om att vi har stipendium samt
även att man kan få mer information om stipendierna på SSAS hemsida.
3) Björn Salomonsson meddelar att vi fått en fråga från den norska föreningen om 2011
års möte som framför allt ska inrikta sig på instabilitet i skuldran.
Mötet är inplanerat torsdag – lördag, 31/3 – 2/4 i Oslo.
Vi har inga synpunkter på längden eller tidpunkten.
Beslutar också att ta kontakt med norrmännen på kommande axel och armbågsmöte i
Edingburgh kommande vecka.
4) Diskussion angående kommande årsmöten.
Styrelsen beslutar enhälligt att 2012 årsmöte skall gå i Stockholm på Sankt Göran och
arrangeras av Anders Ekelund. Temat för 2012 års möte på Sankt Göran beslöts
handla om axeltrauma och infektioner.
2013 har vi ett gemensamt nordiska möte och beslutar om att detta går i Malmö och
arrangeras av Anders Nordkvist.
Våra egna möten beslutar vi om att de ska vara i två dagar och hållas på våren för att
inte kollidera med SOF och SECEC mötena som alltid går i augusti, september.
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5) Björn Salomonsson rapporterade från axelregistret att det tagit mycket längre tid med
flytten än vad man trott men nu verkar det som att det hela skall fungera. Planerna är
att om någon vecka skall vi i styrelsen och i styrgruppen för registret börja med online
anmälningar på utförda axelprotesoperationer.
6) Diskussion angående registret. Målet är att det ska kunna ge oss automatiska rapporter
och att man ska kunna söka på olika sökord för att se hur man på den egna kliniken
står sig gentemot rikssnittet. Målet är att rikssnittet ska kunna ligga online på
hemsidan.
7) Armbågsregistret ligger fortfarande helt på papper. Hans Rahme är nu den som är
ansvarig för armbågsregistret. Han kommer att ta kontakt med NKO och på sikt skall
även armbågsregistret flyttas över till NKO:s databas.
Björn Salomonsson meddelar att han pratat med Ortopediskt Magasin om en artikel
som handlar om stora förändringen av våra register. Denna artikel kommer att
publiceras under hösten.
8) Björn berättade att det var en hel del strul med hemsidan i våras. Svårt att komma in
på den. Detta berodde på att man på webbhotellet ändrat på någonting men nu är det
hela fixat.
Diskussion angående hemsidan. Vi försöker gemensamt uppdatera hemsidan, lägga in
information om kurser etc så att det blir lite mer ”liv” i hemsidan.
9) Beslutar också att skicka ut en förfrågan till alla medlemmar om de vill stå på
hemsidan med sina mailadresser.
10) Lars Adolfsson frågar om SSAS fortfarande kan stå bakom de utbildningar som
genomförs av Swemac och ortopedkliniken i Linköping. Swemac har ju blivit
polisanmält för att man sysslat med kadaverkurser.
Styrelsen beslutar enhälligt att SSAS står bakom dessa kurser och att man gör det
även i framtiden.
11) Beslutar om att fortsätta styrelsemötet i Edinburgh på axel och armbågsmötet där.

Mikael Etzner
Protokoll

Björn Salomonsson
Ordförande
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Fortsättning protokoll Styrelsemöte för
Svenska Skulder- och Armbågssällskapet
100907 Edinburgh
Närvarande:
Björn Salomonsson, Mikael Etzner, Anders Ekelund, Andes Nordqvist, Henrik Ahlborg, Lars
Adolfsson och Ulf Sennerby.
12) Diskussion om utdelande av SSAS resestipendium. Beslöt om att försöka utdela
stipendiet till stipendiat på årsmötet.
13) Diskussion angående 2011 års möte i Oslo.
Björn tar kontakt med norrmän och danskar och vi försöker ha ett gemensamt nordiskt
styrelsemöte onsdag kväll.
SSAS årsmöte försöker vi ha på torsdag förmiddag innan själva huvudmötet börjar.
Björn kontrollerar med Norge huruvida sjukgymnaster kommer att bli inbjudna eller
ej. Jan Novak har lovat hjälpa till med eventuellt sjukgymnastprogram.
14) Ulf Sennerby och undertecknad försöker uppdatera medlemsregistret.
15) Anders Ekelund förslår att vi i styrelsen skall göra en gemensam sammanfattning av
det stora axel och armbågsmöte vi är på och försöka skriva en så kallad take home
message. Alla skriver lite grann om vad de har upplevt på mötena och skickar de
sedan till Anders Ekelund som sammanfattar det hela och sammanställer det.
16) Björn rapporterade för styrgruppen för registren. Måste komma årliga rapporter för att
få pengar för att uppehålla registren.
Michael Jacobsen slutat som ansvarig för armbågsregistret och Hans Rahme ansvarar
för detta istället. Anders Nordkvist tar över efter Ulf Lillcrona och Anders Ekelund
blir ny representant i styrgruppen för registren från styrelsen i SSAS.
17) SKL har önskat en ökad geografisk spridning på medlemmarna i styrgruppen. Vill
även ha in andra yrkeskategorier såsom sjukgymnaster etc. Styrelsen gemensamt
tveksamma till detta.
18) Hur använda registret!
Medlemmar som har idéer angående forskningsprojekt skall få möjlighet att använda
axel och armbågsregistren. Enskild medlem som vill använda uppgifter från registret
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skall göra en ansökan till styrgruppen om detta så beslutar styrgruppen hur mycket
information man kan föra över.
19) Adolfsson tar upp att SSAS fyller 20 år 2014. Frågan är om vi ska göra något speciellt
på årsmötet 2014, om man ska krydda det med något, speciell utbildning, skidåkning
eller något annat i samband med mötet för att fira 20-års jubileet. Inget ännu bestämt.
20) Nästa styrelsemöte blir vid årsmötet 2011 i Oslo.
Vid behov telefonkonferens innan dess.
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