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1. Klaus Bak blev valgt som dirigent og konstaterede af indkaldelsen var sket en uge for sent 
iht. vedtægterne. Der var ingen indsigelser, hvorfor generalforsamlingen blev konstateret 
beslutningsdygtig. 

2. Referat fra 2010 blev godkendt 
3. Formandens skriftlige beretnings kan læses på DSSAKs hjemmeside. I formandens 

mundlige beretning blev det fremhævet  
a. at bestyrelsen har nedsat et uddannelsesudvalg, som har været aktivt siden august 

2010.  
b. At bestyrelsen har udarbejdet forslag til ny målbeskrivelse for skulder og 

albuekirurgi, som er modtaget positivt i DOS og afventer godkendelse.  
c. At der er nedsat en forskningsgruppe omkring skulderalloplastik databasen mhp. 

optimere udbyttet fra databasen. Det forventes at vi vil medvirke til udarbejdelse af 
kliniske retningslinier for impingement/rotator cuff lidelse.  

d. Bestyrelsen arbejder desuden på at styrke det skandinaviske samarbejde samt for 
skandinavisk indflydelse i SECEC. 

e. Bestyrelsen aktiv for at påvirke den MTV redegørelse vedrørende politiske 
visititations retningslinier for behandling af skulderlidelser. Man opfordrer til 
deltagelse i et møde d. 27. april i Århus hvor MTV rapporten fremlægges.  
Jesper Friis spurgte om hvem der sidder i MTV gruppen, hvortil Hans Viggo 
Johannsen svarede at den består af MTV konsulenter, arbejdsmediciner, kiropraktor 
og ham selv som kirurg. Samt at rapporten vil baseres på de få kliniske 
undersøgelser og cohorte undersøgelser som foreligger. Da dokumentationen 
imidlertid er yders sparsom tilstræbes fra vores side at den ikke giver 
udokumenterede begrænsninger på vores behandlingsmuligeder. 
MRK anførte at begrænsninger i de kirurgiske behandlingsmuligheder kan have store 
omkonstninger for den enkelte patient pga. forlængede sygeforløb. 
Bo S. Olsen sidder i følgegruppen, udpeget fra DOS 

 
4. Det nyoprettede uddannelsesudvalgs arbejde blev fremlagt af JO. Der er blevet udarbejdet et 

kommisorium og udvalget har været aktivt i forbindelse med afholdelse af fællessymposium 
med SAKS efteråret 2010, samt ved A-kursus. Selskabet har oprettet et nyt kadaverkursus 
på Panum Instituttet som henvender sig til yngre speciallæger og kursister. 1. kursus 
forventes afholdt i 2011.  

5. Selskabet har uændret 104 medlemmer (AKS) og har fået 2 nye medlemmer; Ali Al-
Hamdani (Herlev Hospital) og Srdjan Zivanovic (Viborg Hospital). 2 medlemmer har 
udmeldt sig da de ikke længere udfører skulder og albuekirurgi: Gunnar Lausten og Jens 
Bagger. 

6. Hjemmesiden (AKS) er nu flyttet til sin nye placering under DOS portalen. Der forventes 
løbende opdatering og udsendelse af nyhedsbreve ved vigtige ændringer og nyheder fra 



selskabet. Referater fra bestyrelsesmøder kan læses på den lukkede del af siden, mens øvrige 
informationer lægges på den åbne del. 

a. det blev fra flere anført at man ikke kan få adgang til den lukkede del, hvilket AKS 
vil forsøge af forbedre. 

7. Det reviderede regnskab blev fremlagt ved JO. Selskabet har et mindre overskud. 
Regnskabet blev godkendt. 

8. Kontingentet  
a. blev fastsat til uændret kr. 400 pro anno. 
b. ekstra punkt til dagsordenen: indkomne forslag: Bestyrelsen har rettidigt modtaget 

forslag til ændring af vedtægter, således at den årlige generalforsamling skal 
afholdes i Danmark. Der var ingen stemmer for forslaget, som ikke blev vedtaget. 

9. De foreslåede kandidater til bestyrelsen blev enstemmigt valgt: 
a. Michael Krogsgaard blev genvalgt til posten som næstformand 
b. Anne Kathrine B. Sørensen blev genvalgt til posten som sekretær 
c. Søren Deutch blev indvalgt som det nye 5. medlem til posten som formand for 

uddannelsesudvalget. 
10. Bo S. Olsen som er valgt til bestyrelsen i SECEC berettede om forestående arbejde med 

forbedring af hjemmesiden og internet baseret web-journal. Bo er formand for membership 
comittee og der stiles mod bedre rekruttering af yngre medlemmer samt i samarbejde med 
Jan Nowak fra Sverige at øge den skandinaviske indflydelse i SECEC. Der opfordres til 
deltagelse i Lyon, samt i mødet 2012, som afholdes i Dubrovnik, Kroatien. DSSAKs 
medlemmer blev opfordret til at melde sig aktivt til diverse udvalg under SECEC. 

11. Selskabet er blevet kontaktet af BESS. Det britiske selskab for skulder og albuekirurgi mhp. 
hvorvidt vores medlemmer er interesseret i abonnement på et nyoprettet britisk tisskrift. Der 
var ikke i forsamlingen interesse i et bundet abonnement. Interesserede medlemmer 
opfordres til at kontakte DSSAKs sekretær, hvis man har interesse i at blive reviewer på 
tidsskriftet. 

12. Næste årsmøde afholdes i Ålborg d. ??????? 
a. tema: klaviklen og den led i begge ender. 
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