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Medlemsbrev och Verksamhetsberättelse 2015 
 
Learn, Exchange, Support – dessa är de tre ledorden för ISPO-International som vi i ISPO-Sverige 
också strävar efter att uppfylla på bästa sätt.  
 
Under ledordet Learn ingår de kurser vi arrangerar varje år. Under 2015 arrangerade vi endast en kurs 
och den hölls under två dagar i början av februari i Jönköping. Kursen belyste ”Utvärderingsmetoder” 
och Brian Hafner, docent i Ortopedteknik från University of Washington i USA, var en uppskattad 
inbjuden föreläsare. Kursen hade drygt 30 deltagare och fick medelbetyget 8,3 (av 10) vid 
utvärderingen.  Betydande arbete under resten av 2015 har lagts på planering och förberedelse för våra 
två kommande kurser under våren 2016 (se detaljer längre ner). 
 
Under ledordet Exchange ingår vårt nära samarbete med ISPO-International där flera svenska 
medlemmar under året har varit aktiva i olika kommittéer. Anton Johannesson i ”Protocol Committe”, 
Nerrolyn Ramstrand i ”Education Committe”, Magnus Lilja samt numera jag själv i ”Scientific 
Committe” och så har vi ju Bengt Söderberg som nu är ”Past President”.  
Under detta ledord vill jag också belysa vikten av att alla ISPO-S kurser har ett multidisciplinärt fokus, 
både vad gäller deltagare och föreläsare. Det betyder att varje kurs ger möjlighet till utbyte och 
nätverk både inom och mellan discipliner.  
 
Under ledordet Support vill jag framhäva att vi även 2015 donerat medel till ISPO-Rwanda, denna 
gång för att arrangera en s.k. ISPO-short course med temat ”Celebral Palsy and Orthoses”. Dessutom 
donerade vi medel till ISPO-Internationals fond dit medlemmar från utvecklingsländer kunde söka 
bidrag för att kunna delta vid sommarens världskongress i Lyon. Slutligen har vi, som tidigare, fortsatt 
att ge ett bidrag till Läkare utan Gränser för varje enskild föreläsare vid våra kurser. Vi hoppas denna 
goda idé ska sprida sig till andra kursarrangörer. 
Ett annat sätt att ge support är våra stipendier. ISPO-S stipendium för bästa studentuppsats 2015 
tilldelades Louisa Zebis Morling  för uppsatsen” "Forskelle mellem anvendelse af FES og AFO i 
forhold til selvopfattet livskvalitet og funkionel mobilitet blandt apopleksi- og multipel sklerospatienter 
med en dropfod". Priset innefattar 1000 SEK samt medlemskap i ISPO-S under kommande år.  
Vårt resestipendium, som bekostar konferensavgiften vid en ISPO världskongress, delades för första 
gången någonsin ut inför Världskongressen i Lyon i juni och tilldelades två deltagare; Tina 
Anderssons och Åsa Eliasson, båda ortopedingenjörer. Deras inspirerande reseberättelse finns att läsa 
på vår hemsida: www.ispo-s.se.  
 
För att kunna driva och genomföra verksamheten inom ISPO-S behöver vi er medlemmar.  
Under 2015 har vi varit 75 medlemmar (6 emeritus, 52 ortopedingenjörer, 3 arbetsterapeuter, 3 läkare, 
5 sjukgymnaster, 6 övriga). Detta är en bra ökning från förra årets 57 medlemmar. Genom 
medlemskapet bidrar du till utvecklingen rörande ISPO´s hjärtefrågor i tredje världen eftersom den 
största delen av medlemsavgiften på 850 SEK oavkortat går till ISPO-International. Jag hoppas du 
också känner till att vi rika medlemsländer subventionerar ISPO-medlemmar från fattigare delar av 
världen eftersom grundavgiften till ISPO baseras på varje lands ekonomiska förutsättningar.  
Nu dags att du förnyar ditt medlemskap för 2016! 
 
För att kunna driva ISPO-S behövs en aktiv styrelse. Under året har vi hållit 7 styrelsemöten, varav 4 
per telefon. Årsmötet hölls i Stockholm i april och föregicks av ett besök vid TeamOlmeds nyöppnade 
verkstad vid Torsplan. Louise Klevbo valdes in som ny styrelseledamot för kommande tre år. 
Välkommen Louise! Och Tack Nerrolyn för dina många tidigare år i styrelsen! 

http://www.ispo-s.se/
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Agenda för 2016: 
 
• Den 28 januari arrangeras en-dags kurs  ”Prevention och behandling av fotkomplikation vid 

Diabetes” i Göteborg. Kursen är fulltecknad sedan  mitten av december med över 100 deltagare. 
Kursen är ett samarrangemang mellan ISPO-S och Sahlgrenska Universitetsjukhuset, 
Ortopedteknik. 

• ISPO-S Årsmöte 2016 kommer hållas vid Hälsohögskolan i Jönköping den 17 mars. Inbjudan 
kommer snart skickas ut.  

• I april, 21-22/4 i Hässleholm, upprepar vi nu för tredje gången vår uppskattade Amputationskurs 
som ST-läkare i Ortopedi kan tillgodoräkna sig i sin specialistutbildning. Denna gång kommer 
Bernhard Greitemann, ortopedprofessor från Tyskland, som inbjuden föreläsare. Som tidigare 
ingår förstås även ett brett spektrum av andra föreläsare från olika discipliner. Kursen har redan 
många deltagare anmälda så det är hög tid att för den som är intresserad att skicka in sin anmälan. 

• Den 6-8 oktober arrangeras en Europeisk ISPO konferens i Rotterdam. Huvudarrangör är ISPO-
Holland, men konferensen sker som ett samarrangemang med ISPO-Sverige, ISPO-Norge och 
ISPO-Belgien. 

 
Information om våra egna kurser finns på www.ispo-s.se.  
På www.ispoint.org/ hittar du alla info från ISPO-International.  
 
 
Slutligen vill jag själv passa på att tacka för förtroendet jag haft att under 8 år verka som ordförande 
för ISPO-Sverige, ett styrelsearbete som varit både roligt och stimulerande. För mig har det betytt 
fantastiska möjligheter till såväl learn, exchange som support. Jag har dock tagit det svåra beslutet att 
det nu är dags att avsluta mitt uppdrag. Vid årsmötet i mars är det därför dags att välja en ny 
ordförande till vår fina förening.  
Vill du kanske engagera dig på något sätt i ISPO-S, kanske i styrelsearbetet? Hör av dig till Magnus 
Lilja som leder valberedningen mlilja@ossur.com, eller till mig kerstin.hagberg@vgregion.se 
 
 
Slutligen vill jag påminna om att om du har bytt bytt e-mail och/eller postadress behöver vi veta så 
tidskriften och våra utskick hamnar rätt även i fortsättningen. Uppdatera dina uppgifter till 
louise.klevbo@aktivortopedteknik.se 
 
 
 
Tack för att du är medlem i ISPO-S & Gott Nytt År 2016! 
 
PS. Glöm nu inte att förnya ditt medlemskap och passa gärna på att värva en kollega som ny medlem! 
 
 
Kerstin Hagberg 
Ordförande ISPO-Sverige 
4 januari 2016 
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