
International Society for Prosthetics and Orthotics 
 

SWEDISH NATIONAL MEMBER SOCIETY 
 

Göteborg den 30 december 2014 
 

  1 

 

 
 
Medlemsbrev och Verksamhetsberättelse 2014 
 
Ännu ett år är till ända och vad gäller ISPO-S har 2014 bland annat inneburit två lyckade och 
fullbokade kurser, som alltid med föreläsare från olika discipliner och nationer och ett 
multidisciplinärt auditorium. Vi börjar faktiskt känna oss som ganska vana kursarrangörer och jag vill 
passa på att tacka hela styrelsen för det intensiva arbetet det innebär att ro i hamn kurserna. 
 
I januari arrangerades för andra gången 2-dagars kursen ”Amputationskirurgi och Rehabilitering” i 
Hässleholm. Vädrets makter var emot oss med riktigt snöoväder, men både föreläsare och deltagare 
lyckades ta sig fram. Jag kommer aldrig glömma synen när vår key-note speaker, Frank Gottschalk 
från Texas, kom vadade fram i snön med sin lilla rullväska på släp kvällen före konferensen. Det 
glömmer inte Frank heller tror jag, eftersom han aldrig någonsin sett så mycket snö tidigare.  
Denna kurs riktar sig i hög grad till blivande Ortopeder och kan tillgodoräknas inom deras 
specialistutbildning, vilket innebar att ungefär hälften av de ca 100 deltagarna var just läkare. Med 
tanke på det stora behovet av kurser inom amputationskirurgi i Sverige är vår ambition är att 
återupprepa variationer på den här kursen med ca 2-3 års mellanrum. Från deltagarnas sida framkom 
önskemål om att ännu mer fokusera kommande kurser mot själva kirurgin, ett önskemål vi ska försöka 
förvalta i framtiden.  
 
I november arrangerade vi, numera traditionsenligt, en mindre 1-dagars kurs. Årets tema ”I riktning 
mot enhetlig dokumentation och utvärdering inom ortopedisk/ortopedteknisk rehabilitering”. visade 
sig röna ett större intresse än vi kunde ana och lockade bl.a. deltagare från leverantörer av 
ortopedtekniska produkter och även från våra grannländer Danmark och Norge.   
 
I Ortopediskt Magasin (www.ortopedisktmagasin.se) har du under året kunna läsa rapporter från 
ISPO-S.  
 
 
Övriga händelser under 2014 har innefattat: 
 
Vi har haft 57 medlemmar (8 emeritus, 34 ortopedingenjörer, 3 arbetsterapeuter, 3 läkare, 4 
sjukgymnaster, 5 övriga).  
 
Vi har haft 8 styrelsemöten, varav 5 per telefon. Årsmötet hölls i samband med Gåskoledagarna i 
Stockholm i April. Styrelsen har varit oförändrad. 
 
Ett nätbaserat ekonomisystem och medlemsregister har tagit i bruk och detta har förenklat det 
administrativa arbetet för vår kassör (Yvonne Meyer) och sekreterare (Anita Stockselius). 
 
Ett gemensamt beslut med ISPO-Danmark och ISPO-Norge har tagits som innebär att ISPO-
medlemskap i respektive land också ger reducerade kursavgift för samtliga kurser och möten som 
arrangeras av alla tre ISPO-föreningar.  
 
ISPO-S stipendium för bästa studentuppsats 2014 har i år tilldelats Magdalena Forssén och Josefin 
Larsson för deras avslutande uppsats vid Ortopedingenjörsprogrammet med titeln ” "Komfort vid 
sittande för icke amputerade och transfemoralt amputerade med olika protesförsörjning - Metodstudie 
i tryckfördelning".  
Priset innefattar 1000 SEK var samt medlemskap i ISPO-S under 2015.  

http://www.ortopedisktmagasin.se/
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Ett resestipendium som bekostar konferensavgiften vid en ISPO världskongress har inrättats. Det kan 
sökas av medlem i ISPO-S som deltar med en poster eller en muntlig presentation. Medlem som gör 
detta för första gången kommer prioriteras. Mer info om hur du kan söka stipendiet hittar du på 
hemsidan www.ispo-s.se. 
 
Donationer från ISPO-S har under året innefattat stöd till ISPO-Rwanda för att arrangera en nationell 
work-shop (500 Euro) samt en donation på 1000 Euro till ISPO-Internationals fond för möjlighet till 
deltagande vid världskongressen i LYON 2015 och som ISPO-medlem från ett s.k. low income 
country kan söka. Slutligen har vi infört en ny policy för att tacka föreläsare vid våra kurser. Istället 
för en gåva sätter vi in ett belopp per föreläsare till organisationen Läkare utan Gränser. Det känns 
väldigt bra! 
Bara genom att själv vara medlem i ISPO-S bidrar du faktiskt med stöd till utvecklingen rörande 
Assistive Devices i tredje världen eftersom den största delen av medlemsavgiften på 850 SEK går 
oavkortat till ISPO-International. Jag hoppas du också känner till att vi rika medlemsländer 
subventionerar ISPO-medlemmar från fattigare delar av världen eftersom grundavgiften baseras på 
varje lands ekonomiska förutsättningar.  
 
Slutligen innefattar alltid varje år en rad uppgifter för ISPO-International. I år har vi t.ex. lagt vårt val 
för kommande nya styrelseledamöter. Dessutom ingår Anton Johannesson numera i en av 
arbetsgrupperna inom ISPO-International. 
 
Så vad väntar under år 2015: 
• Först ut, redan 5-6 februari arrangeras 2-dgrs kursen ”Outcome measures” i Jönköping. Det finns 

fortfarande platser kvar och den lägre kursavgiften är förlängd till den 15 januari. Se separat 
information som medföljer utskicket i mejlet.  

• ISPO-S Årsmöte 2015 planeras preliminärt hållas i Stockholm torsdag kväll den 23 april.  
• ISPO Världskongress Lyon, 22-25 Juni 2015, www.ispo2015.org/. Missa inte möjligheten att delta. 

Jag lovar - Du kommer inte ångra dig! 
• Ett nytt en-dags seminarium planeras till november 2015, men varken ämne eller datum är ännu 

bestämt. Det innebär att vi välkomnar förslag under början av året.  
 

För att kunna fortsätta att ta en aktiv del vad gäller ISPO-Sverige, ISPO-International och de tre 
ledorden Learn, Exchange, Support är det nu dags att du förnyar ditt medlemskap för 2015.  
 
För att inte utskicken ska krångla behöver vi veta om du bytt e-mail och/eller postadress. Det är ju via 
e-mail du får både våra utskick och alla nyhetsbrev från ISPO-International www.ispoint.org/. Men 
tidskriften POI kommer ju till din riktiga brevlåda. Kontakta Anita Stockselius om dina 
kontaktuppgifter har förändrats anita.stockselius@brackediakoni,se. 
 
Tack för att du är medlem i ISPO-S och värva gärna fler medlemmar för kommande år! 
 
 
Gott Nytt År 2015! 
 
 
Kerstin Hagberg 
Ordförande ISPO-Sverige 
30 december 2014 
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