Protokoll Styrelsemöte via Teams 26 maj kl 17.00
Närvarande: Henrik Ahlborg, Hanna Björnsson Hallgren, Christian Olsson, Viktor Hiding
Fredrik Isaksson, Lars Adolfsson, Erica Arverud
1) Mötets öppnande
2) Godkännande av dagordningen och genomgång av föregående mötesprotokoll från
årsmötet. Årsmötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna. Punkt 15) lades
till dagordningen.
3) Val av mötessekreterare Erica Arverud och justeringsman Hanna Björnsson Hallgren
till styrelsemötet.
4) Styrelsens sammansättning fastställdes enligt följande:
Ordförande: Henrik Ahlborg, Vice ordförande: Hanna Björnsson Hallgren, Sekreterare:
Erica Arverud, Kassör: Ulf Sennerby (fortsatt mandat ytterligare 1 år),
Utbildningsansvarig: Viktor Hiding (fortsatt mandat 1 år), Webmaster: Fredrik
Isaksson, Nationsdelegat SESEC: Lars Adolfsson.
5) Ny hemsida: Björn Salomonsson och Ulf Sennerby har lett arbetet med att byta till en
ny hemsida. Den gamla hemsidan kommer finnas kvar som en back-up men kommer
inte att aktivt uppdateras. Ulf får i uppdrag att informera Fredrik om förutsättningarna.
Ett arbete med att föra över väsentlig information på den nya hemsidan kommer att
behövas.
6) Information till nya styrelsemedlemmar om styrelsens arbete
Uppdatering av NKO dokumentet från 2006. Under se senast åren har styrelsen
arbetat med dokument som avser att sammanfatta evidensläget för klinisk praxis inom
tre områden: rotatorkuff och subakromiell smärta (Hanna Björnsson Hallgren och
Christian Olsson), instabilitet (Henrik Ahlborg och Shwan Khoschnau) samt artros
(Anders Ekelund och Anders Norqvist). Arbetet om instabilitet har presenterats på
Ortopediveckan. Styrelsen är enig i att arbetet bör fortgå med målsättning att presentera
även de andra dokumenten på Ortopediveckan 2022 samt i Ortopediskt Magasin.
7) Överrapporterad uppgift från Lars Adolfsson, deltagare i beslutsprocessen av
försäkringsmedicinska beslutsstöd. Socialstyrelsen önskar en representant till en
arbetsgrupp som jobbar med en uppdatering av det försäkringsmedicinska beslutsstödet
vid smärttillstånd i skuldran samt epikondylit. Styrelsen utser Henrik Ahlborg som
representant för diagnoser i skuldran samt Christian Olsson med stöd av Hanna
Björnsson Hallgren som representant för epikondylit-diagnosen.
8) Uppdatering av ST handboken. Se bifogad fil under punkt STc7. Styrelsen föreslår att
delmål Akromioplastik flyttas från nivå III till nivå I-II samt att delmål Axelartroskopi
flyttas till nivå IV. Detta då kunskap att hantera misstänkt septisk artrit i axelleden med
dränering/spolning bedöms essentiell medan akromioplastik inte är grundläggande
kunskap på nivå IV. Styrelsen föreslår även att självständigt kunna handlägga och
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utföra en deltopectoral inscision bör läggas till om det inte återfinns i annan del av SThandboken. Viktor meddelar SOF:s utbildningsansvariga vår rekommendation.
9) Ekonomisk rapport: Bordlägges då kassören Ulf inte är närvarande.
10) Aktuellt antalet medlemmar och företagsmedlemmar: Har alla betalt? Bordlägges då
kassören Ulf inte är närvarande.
11) Medlemshantering: Info av Ulf angående fakturering via Läkarförbundet bordlägges då
kassören inte är närvarande.
12) Stipendium dess syfte och framtid. Senaste åren har det saknats eller varit få sökanden
till SSAS stipendium. Stipendiet är utformat så som ett resestipendium av
skattetekniska skäl. Styrelsen beslutar gå ut med information till medlemmarna i ett
mejlutskick för att påminna om stipendiet samt uppdatera informationen på den nya
hemsidan. Information om att stipendiet kan sökas för att tex delta vid SECEC möten
ska finnas. Fortsatt gäller att ansökan ska skickas till SSAS sekreterare innan årsskiftet
och redovisning av hur stipendiet har använts ska göras på nästkommande SSAS
årsmöte.
13) Framtida möten: Information om att nästa års SSAS-möte är ett nordiskt möte i Oslo,
Norge 2022 och därefter i Karlstad 2023. Även årsmötet kommer att hållas i anslutning
till dessa möten.
14) Information från SECEC och ny nationsdelegat, Lars Adolfsson: Lars har formellt valts
in som ny nationsdelegat från Sverige. Arbetet med att planera för ett fysiskt SECEC
möte 15-18 september 2021 i Poznan, Polen fortgår. Från styrelsen avser också Hanna
att delta vid mötet.
15) Beslut om ny firmatecknare för SSAS: Styrelsen beslutar att ny firmatecknare blir
ordförande Henrik Ahlborg och kassör Ulf Sennerby.
16) Övriga frågor:
a) Ortopediveckan 2021: Hanna informerar att årets möte blir i huvudsak i digital
form men föreläsarna ombeds finns fysiskt på plats i Östersund för att skapa bättre
dynamik. SSAS programpunkt ligger på onsdag förmiddag och behandlar
axelproteser vid artros, kuffartropati och proximala humerusfrakturer.
b) Då ljud och bildkvalitén vid dagens Teams-möte ansåg undermålig beslutas att
nästa styrelsemöte hålls via Zoom.
17) Nästa styrelsemöte: Onsdag 1 juni kl 17.00 via Zoom.
Sekreterare: Erica Arverud
Justerat av Hanna Björnsson Hallgren
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