
DSSAK hands-on-kursus 
i samarbejde med Medicinsk-anatomisk Institut, Panum: 

 
 

Artroskopi og åben kirurgi i skulder og albue 
6. og 7. september 2011 

Panum Instituttet, København 

 

Formålet med kurset er at introducere adgange og en række kirurgiske og artroskopiske 
procedurer, og at kursisterne selv indøver og bliver fortrolige med disse. Kurset 

henvender sig til læger under ortopædkirurgisk uddannelse. 

Pris 3.000,- incl. middag, excl. hotel. Tilmelding til: jo@jorto.dk 

 

 

Program 
Tirsdag 6. september 2011: 

 1000-1100   Ankomst, registrering og introduktion 

 1100-1145   Anatomi og biomekanik i skulder og albue v Jørgen Tranum 

-Jensen 

 1145-1230   Frokost 

1230-1800   Artroskopiske og åbne adgange til skulderen I, intro og øvelser,  

 kaffepause 

1900- Kursusmiddag på Panum Pub (tidl. Doctors Pub) 

 



Mandag 7. september 2011: 

0800-1300   Artroskopiske og åbne procedurer i skulderen II, øvelser fortsat.             
Adgange til albue, intro og øvelser 

kaffepause 

 1300-1345   Frokost 

1345-1600   Artroskopiske og åbne procedurer i albuen II. Færdiggørelse, 
evaluering og afslutning 



Undervisere 
Professor Jørgen Tranum-Jensen, Panum Instituttet, Københavns Universitet 

Overlæge Michael Krogsgaard, Bispebjerg 

Overlæge Lars Henrik Frich, Odense 

Overlæge Anne Katrine Sørensen, Herlev 

Overlæge Janne Ovesen, Randers 

Overlæge Bo Olsen, Herlev 

Afdelingslæge Søren Deutch, Århus 

 

 



Beskrivelse af praktiske øvelser 
(Fælles introduktion ”trin for trin” med efterfølgende praktiske øvelser) 

 

Skulder 

Artroskopi (introduktion v Michael Krogsgaard) 

Markering af portaler: bagre, anterior og lateral 

Posterior adgang og gennemgang af strukturer med gennemgang af mulig patologi: 

Ledflader, rotator cuff sener og muskler, ”bare area”, tre anteriore ligamenter med 
demonstration af funktion v bevægelse af skulder, labrum, biceps, 

Etablering af anterior adgang i rotator cuff intervallet via kanyle eller inside out, derefter 
undersøgelse af anteriore labrum, rotator cuff, biceps og bicepshæfte med krog. 

Adgang bagfra til subacromiale rum med etablering af lateral adgang og ”triangulering” 
af instrumenter. Udføre akromioplastik. Finde og resecere AC–leddet. 

Reinsertion af labrum. Reinsertion af rotator cuff. Bicepssene-tenotomi. 

 

Åben adgang (introduktion v Janne Ovesen) 

Deltopectoral adgang med Jobes adgang gennem subscapularis hvorigennem kapsel kan 
isoleres og spaltes og labrum identificeres, hhv. adgang med gennemskæring af 
subscapularis. 

Anvendelse af caputretraktor og fremadluksation af caput som forberedelse til 
protesekirurgi. Isættelse af hemialloplastik. 

Kirurgi på labrum 

Reinserering af subscapularis 

Osteosyntese af proksimale humerusfrakturer 

Deltoideus split adgang med kirurgi på øvre rotator cuff 

Bagre adgang: -medialt til isolering af n. suprascapularis 

-lateralt til skulderleddet 



 

Albue 

Artroskopi (introduktion v Anne Katrine Belling-Sørensen) 

Optegning af strukturer, specielt n. ulnaris og medial adgang 

Inside-out lateral adgang 

Gennemgang af strukturer (medialt og lateralt fra): 

  -forreste ledkapsel 

 -capitellum, trochlea, cpaut radii og processus coronoideus 

Bagre adgange under iagttagelse af n. ulnaris 

Oprensning. Kapselløsning. Murektomi. Resektion af posteriort impingement. 

 

Åben adgang (introduktion v Søren Deutch) 

Medial adgang til isolering af n. ulnaris 

Posterior adgang med triceps split og afinserering af kollaterale ligamenter, dette succesivt 
for at demonstrere posterolateral løshed i leddet 

Reinseration af kollaterale ligamenter med test af bevægelighed og stabilitet 

Reetablering af tricepsspejlet 

Løsning af n. ulnaris. Løsning af n. radialis. 

Operation for tennisalbue. 

Osteosyntese af distale humerusfrakturer. Osteosyntese af caput/collum radii frakturer. 


