2017-09-14

Styrelsemötes protkoll SSAS, SECEC Berlin

1) Närvarande: Christian Olsson, Henrik Ahlborg, Lars Adolfsson, Hanna
Björnsson Hallgren, Schwan Koschnau, Björn Salomonsson, Viktor Hiding,
Anders Ekelund
2) Dagordningen godkänns
3) Hanna väljs till sekreterare
4) Föregående protokoll godkänns med justering att valberedningen består av
Björn Salomonsson och Anders Ekelund
5) Christian väljs till justeringsman
6) Rapport från Lars och Hanna om arbetet med årsmötet i Linköping 19-20 april 2018.
Temat kommer att vara stel armbåge och axel samt indikationer för protes vid
frakturer i axel och armbåge. Pågående svenska avhandlingsprojekt kommer att bjudas
in för att presentera sina projekt på årsmötet med möjlighet att få representera SSAS i
”Best national paper session” på SECEC årsmötet 2018. Inbjudna gäster är Graham
King från Canada, Simon Lambert från England och Ville Äärima från Finland.
7) Hanna och Lars återkopplade från SSAS symposium i Umeå, symposiet var relativt
välbesökt trots flera parallella sessioner och de som var där återkopplade att de tyckte
temat med massiva kuffrupturer var relevant och givande. Det var många SOF
medlemmar som kommenterade att de önskat att inte alla delföreningar haft parallella
föredrag för att kunna bredda sig besöka fler.
Återkoppling till SOF gällande ”speciality day” kommer att göras av Henrik Ahlborg
till Magnus Karlsson.
8) Vid ny förfrågan beslutas att SSAS är fortsatt positiv till att delta och undervisa på
SOF möte eftersom det är ett tillfälle att sprida kunskap!
9) NKO uppdraget – nationell rekommendation, uppdatering legat nere över sommaren
och arbetet fortsätter nu. Återkoppling på årsmötet i Linköping och målet är att vara
klar mot slutet av 2018.
10) Det är nu klart hur bakjourskolan ska utformas och Lars informerade att den kommer
att bestå av en serie av träffar som man måste gå, fall baserat, max 24 deltagare per
kurs.
11) Ekonomin fortsatt god enligt skriftlig rapport av Ulf. Det kan komma en utgift inom
kort för att återställa hemsidan som haft problem i sommar.
12) Inga nya stipendieansökningar har inkommit ännu.
13) Vid nästa årsmöte i Linköping föreslås att bästa nationella papper ska utses med
vinsten att få representera och erhålla ett stipendium.
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14) DRG koder klara och kan införas 1 jan enligt Henrik Ahlborg. Anders Ekelund
föreslår att svenska SSAS förbereder en ansökan om att arrangera SECEC i Stockholm
2021. Styrelsen positiv till detta.
15) Nästa styrelsemöte i Linköping 20 april i form av årsmöte och innan dess vid behov
telefon och mail ledes.
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Hanna Björnsson Hallgren

Christian Olsson
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