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Medlemsbrev och Verksamhetsberättelse för ISPO - Sverige år 2011 
 
Åren trillar på och det är dags att summera 2011 ur ett ISPO-S perspektiv. Styrelsen har under 
året haft 6 möten (3 per telefon och 3 fysiska träffar) förutom årsmötet. Från år 2011 höjdes 
medlemsavgiften till 850 kr för fullbetalande medlem. Som tidigare hänger avgiftsnivån ihop 
med den höga avgift som går direkt vidare till ISPO-Int. Vi har påtalat för ISPO-Int att vi tror 
en lägre avgift skulle locka fler medlemmar. Antalet medlemmar i IPSO-S har detta år varit 
57 st, dvs ngt färre än året innan. 
 
Här kommer en punktvis sammanfattning av årets viktigaste arbete: 
 
I början av februari arrangerad vi 2-dagars kursen ”Amputationsteknik och Rehabilitering för 
nedre extremiteterna” i Hässleholm. Kursen blev snabbt fulltecknad och bland de 113 
deltagare var drygt hälften ortopedläkare. Övriga deltagare var en mix av ffa ortoped-
ingenjörer, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Kursen hade således den viktiga 
multidisciplinära blandningen, i sann ISPO anda. Utvärderingen gav kursen 7.7 av 10 möjliga 
poäng, vilket vi är stolta över. Från flera håll ställdes önskemål om en upprepning av kursen 
och den planeringen har påbörjats. Rent ekonomiskt gav överskottet från kursen oss också en 
bättre utgångspunkt för framtida arrangemang. I enlighet med tidigare beslut har vi skänkt ca 
5000 kr av överskottet till välgörande ändamål. Denna gång till ortopedteknisk utbildning av 
lokalbefolkning i Haiti via organisationen Healing Hands of Haiti som driver en stor verkstad 
i Port-au-Prince tillsammans med Handicap International. Kontakten upprättades via Anton 
Johannesson som själv var där under ett par veckor i april.  
 
Årsmötet år 2011 hölls i samband med konferensen ”Ortopedteknik 2011” i Göteborg. Före 
mötet bjöd vi på lunch och lyssnade på Katherine Stevenson från Hälsohögskolan i Jönköping 
som förläste under det intressanta ämnet “Quality Improvement and Interprofessional 
Collaboration”.  
 
Under året har vi också registrerat ISPO-S som en ideell förening vilket innebär att vi nu har 
ett organisationsnummer. 
 
I september formulerades en formell skrivelse som innefattade att ISPO-S stödjer 
Amputations och Protesregistret och dess framtida utveckling. Registret har under året bytt 
namn till SwedeAmp och information finns att hitta på en ny hemsida: www.swedeamp.com. 
ISPO-S är representerat i registrets styrgrupp genom Gert-Uno Larsson och Kerstin Hagberg.  
 
Övrig verksamhet under året har framförallt handlat om planering av framtida möten och 
kurser. I nuläget pågår planering av följande arrangemang som ni alla bör uppmärksamma: 
 
 Vi har blivit inbjudna att arrangera ett halvdagsprogram under Ortopediveckan i 

Kristianstad 3-7 september 2012, www.ortopediveckan.se. Vårt preliminära program 
innefattar bl.a. presentationer från doktorander och ortopedteknisk forskning i Sverige. 
Samma eftermiddag arrangeras vårt årsmöte för 2012. Definitiv inbjudan med mer 
information kommer inom kort.  
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 Slutplanering av 1-dags kurs 15 november 2012 i Stockholm där temat kommer vara 

RA-foten. Inbjudan kommer före sommaren.  
 

 14th ISPO World Congress i Hydrabad, Indien, 4–7 februari 2013. ISPO-S har lämnat 
s.k. ”proposals” för flera symposier och ”instructional courses” och väntar i dagarna på 
beslut.  Att delta i en ISPO världskongress är en oförglömlig upplevelse och Indien 
känns ju som något alldeles extra! www.ispo2013.org/ 

 
 ”Amputationsteknik och Rehabilitering för nedre extremiteterna” . Upprepning av kurs i 

Hässleholm preliminärt under jan/feb 2014. 
 
Information om samtliga kurser och möten kommer efter hand finnas på vår hemsida 
www.ispo-s.se. Där finns också länkar och kursutbud från ISPO-Danmark och ISPO-Norge.  
 
Jag hoppas att det nu fungerar så att alla medlemmar får e-letters från ISPO-Int. Dom finns 
också att läsa på hemsidan www.ispoint.org. Om det inte fungerar så bör du kontakta Anton 
Johannesson anton@ortopedteknik.se  
 
Med hopp om ett fint 2012 och att vi ses på något eller kanske flera av ovanstående möten! 
 
 
Kerstin Hagberg 
Ordförande ISPO-Sverige 
Januari 2012 
 
 
 


