
Formandsberetning 2011:  
 
Bestyrelsens sammensætning: 
Lars Henrik Frich, Odense (formand) 
Michael Krogsgaard, Bispebjerg (næstformand) 
Anne Katrine Belling Sørensen, Herlev (sekretær) 
Janne Ovesen, Randers (kasserer) 
Søren Deutch, Århus (Yngre læge medlem, uddannelsesudvalg) 
 
Bestyrelsen har været aktivt arbejdende fra begyndelsen: Vi har alle selvstændige ansvarsområder, 
og vi er flittige til at sparre med hinanden og at holde hinanden informeret via mail.  Det er en 
styrke for selskabet. 

På uddannelsesområdet har der været stor aktivitet. På det organisatoriske område har vi sammen 
med DOS bestemt os for at skabe en mere sammenhængende og logisk ramme for uddannelse i 
skulder og albue kirurgi – dækkende hele uddannelsesspektret fra basisuddannelse over 
specialeuddannelse til efteruddannelse af vores medlemmer. Vi har skabt en struktur med et 
uddannelsesudvalg, hvor vi så og sige ”tager fuld kontrol over vores eget uddannelsesområde”. 
Konstruktionen er en følge af de vedtægtsændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen i 
Århus. 

I vort eget fagområde er vi netop startet med en revision af målbeskrivelsen. Den trængte til et 
eftersyn, og nye sygehusstrukturer og øget fokus på akutområdet har accentueret dette behov. 
Bestyrelsen har lavet et solidt forarbejde, som blev fremlagt på Sixtusmødet med DOS i januar 
måned. Vi håber, at vi ved årsskiftet kan præsentere en ny version for medlemmerne. 

Forskningen er der fortsat grøde i. Der er nye forskningsområder under opsejling og flere PhD-
studerende kommer fortsat til. Seneste forskningsgren vil blive opbyget omkring skulderalloplastik 
registeret som netop har afholdt et første forskningsmøde i Odense. Det er dog en konstant 
udfordring for de dygtige forskere at få spredt budskaberne til andre kolleger – DSSAK vil meget 
gerne medvirke til det på alle tænkelige måder. Der arbejdes i øjeblikket i SECEC regi med et nyt 
”Online” Europæisk tidsskrift for skulder-albue kirurgi. 

Selskabet deltager også aktivt i den danske kvalitetsmodel. Vi lægger i selskabet stor vægt på 
udvikling og implementering af evidensbaserede kliniske vejledninger på de store kliniske områder. 
Der er fortsat mange nye vejledninger i pipelinen og så snart skabelonerne hertil er frigivet af 
sundhedsstyrelsen vil bestyrelsen indbyde selskabets medlemmer til at tage aktiv del i udarbejdelsen 
heraf.  

Med hensyn til de internationale kongresser har vi i 2010 budt på SECEC 2014. Den næste store 
event set med danske øjne bliver dog den Europæiske Kongres i Lyon i september 2011 hvor vi 
håber at få tildelt kongressen i 2014. Det er mit personlige håb at se mange danske deltagere og 
bidragydere til kongressen – og at det specielt bliver muligt for mange yngre kolleger at deltage. 
 
Det Nordiske samarbejde er koncentreret omkring mødet I Oslo, hvor der er et spændende program 
om bl.a. “fremre Instabilitet”. Pascal Boileau er gæstetaler og hermed en opfordring om at registrere 
til mødet.  
 



Selskabet har en række udfordringer som vil præge den kommende periode. Der vil blive iværksat 
en række initiativer til ”holde på medlemsskaren”. Vi har sammen med DOS udviklet en 
hjemmeside som vi satser på bliver et stort aktiv i kommunikationen med medlemmerne. 

I året løb har selskabet takket Jens Ole Søjbjerg for stor indsats i selskabet og for skulder og albue 
kirurgien ved et symposium afholdt på Århus Sygehus. 

Til slut vil jeg gerne række en stor tak til bestyrelsen for et stort arbejde igen i år – uden denne 
indsats var DSSAK ikke til megen nytte! Personligt finder jeg arbejdet i bestyrelsen og de 
udfordrende opgaver, der ligger og venter på os i DSSAK meget spændende. Jeg glæder mig til at 
se såvel nye som gamle DSSAK-ansigter ved mødet i Oslo i slutningen af marts, til EFORT og til 
DOS årsmøde i København, hvor der forhåbentlig vil være en stor skulder-albue repræsentation. 
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