
Formandsberetning 2013: 

Bestyrelsen har af holdt 4 bestyrelses møder i det forgangne år. Arbejdet i bestyrelsen følger den 
strategi der blev formuleret for nu snart 3 år siden med fokus på uddannelse, forskning og 
fagområdets værktøjer.  

Bestyrelsen har på uddannelsesområdet barslet med et forslag om oprettelse af et akademi til 
styrkelse af fase 4 uddannelsen indenfor det skulder-albue kirurgiske fagområde. Vi har i selskabet 
med bekymring observeret en tilbagegang i antallet af afdelingslægestillinger indenfor fagområdet. 
Akademiet skal sikre sammenholdet samt styrke uddannelsen og dermed sikre rekruttering til 
fagområdet. Der bliver således skabt sammenhæng i uddannelses strengen i vores fagområde, som 
nu dækker hele uddannelsesspektret fra basisuddannelse over de speciale specifikke kurser til 
efteruddannelse af vores medlemmer. 

Forskningen er fortsat fagområdets akilleshæl. Selskabet satser bl.a. via forskningsudvalget under 
skulderalloplastik registeret på at opdyrke dette forskningsområde. Registeret har i det seneste år 
gennemgået nogle organisatoriske omlægninger og eksisterer nu under ortopædiske fællesdatabase. 
Selskabet er sikret repræsentation i styregruppen, som med Steen Lund Jensen i spidsen kæmper en 
hård kamp for at få søsat en troværdig årsrapport til generalforsamlingen i Malmø .  

Bestyrelsen har igen i det forløbne år brugt megen energi på udarbejdelse af en National Klinisk 
Retningslinje (NKR) for udvalgte skulderlidelser, som pågår i Sundhedsstyrelsen. Der er 2 nye 
(Korte) Kliniske Retningslinjer (KKR) på selskabets hjemmeside omkring behandlingen af 
klavikelfrakturer og distale humerusfrakturer. Efter (formodet) vedtagelse på generalforsamlingen 
skal de til endelig godkendelse på DOS kongressen til efteråret.   

De nye diagnose- og operationskoder til monitorering af specialeplanen har været aktive siden 
august måned 2012 og bestyrelsen fremlægger en mere praktisk udgave på generalforsamlingen i 
Malmø. 

Det Nordiske samarbejde har høj prioritet for selskabet. DOS holder fanen højt i NOF og den styrke 
det Nordiske sammenhold har er endnu uforløst indenfor skulder-albue kirurgien. Bestyrelsen har 
besluttet at tage udfordringen op og vi håber på et tættere samarbejde i de kommende år.  
Den kommende kongres er i Malmø i april 2013 har et spændende program om bl.a. protesekirurgi. 
Evan Flatov (new York) er gæstetaler og hermed en opfordring om at deltage.  

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 
kongressen i Malmø den 25. og 26. april og til DOS kongressen i København, hvor der forhåbentlig 
også vil være en stor skulder-albue repræsentation. 

Selskabets medstifter og formand gennem mange år, Jens Ole Søjbjerg, døde i marts måned efter 
længere tids sygdom. Hans alt for tidlige død er et stort savn for os alle i selskabet. Hans fagligled 
og menneskelige lune vil blive savnet i dansk ortopædi 

Til slut vil jeg gerne række en stor tak til bestyrelsen for et stort arbejde igen i år.  
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