Referat generalforsamling DSSAK 2012‐04‐26
1. Steen Bo Kalms blev valgt som ordstyrer og kunne konstatere at der var indkaldt
korrekt til generalforsamlingen.
2. Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt
3. Formandens beretning ved Lars Henrik Frich (LHF): (Der foreligger skriftlig beretning
på hjemmesiden). Der har i det forgange år været arbejdet med de nye
visitationsretningslinier for rotator cuff og impingement. De nye retningslinier (som er
publiceret på hjemmesiden) har nu cirkulærestatus og skal følges. Specialeplanen er
implementeret, og flere veletablerede skulderalbue enheder har været lidende
herunder. DOS ønsker at monitorere følgerne af specialeplanen bistået af
fagområderne. For at monitorere udviklingen er der behov for entydighed i diagnose
og operationskoderne. DSSAK meldte tilbage til SST at der var et problem. Koderne er
under revision og en hurtigt arbejdende gruppe har været nedsat. Forslag til nye er
koder afleveret til SST. Vi er underlagt de generelle retningslinjer for kodning. I DOS
regi har man drøftet, at der er overlap mellem nogle af subspecialerne. For
skulderselskabet drejer det sig om Traumeselskabet DOT og SAKS. DOS ønsker at
grænserne bliver trukket op, således at målbeskrivelserne justeres og A‐kurserne
tilpasses herefter. DOT er ved at oprette traumedatabase og vi bør overveje hvordan
DSSAK forholder sig til denne bl.a. vedr. Skulderfrakturerne som behandles med
proteser. Der vil være behov for et møde med DOT. Der har allerede været afholdt
møde med SAKS, hvor det blev aftalt at det idrætsmedicinske specialespecifikke kursus
vil indeholde mindre skulderbehandling. Der foreligger herudover en opgave omkring
revision af specialeplanen. Antallet af operationer kan være overestimeret i
forbindelse med udarbejdelse af den aktuelle specialeplan, hvilket kan medføre
ændringer. Formanden foreslår etablering af en tænketank for at hjælpe bestyrelsen
med flere inputs til udvikling af fagområdet.
a. Gerhardt Teichert foreslår at der i forbindelse med udarbejdelse af de nye
kliniske retningslinjer bliver set på hvem der har ansvaret for den konservative
behandling. ‐ har kommunerne noget ansvar?
b. LHF: Ortopæder har 80% ikke kirurgisk behandling. Der er mange forskellige
områder der fagbehandler og måske ønsker systemet ikke nogen strikte regler,
‐ men der bør i stedet stilles krav til kvaliteten.
c. MRK; der står generelt for lidt om, hvad konservativ behandling betyder.
d. Hans Viggo Johannsen: der foreligger kun lidt evidens, ‐ der er ingen
kvalitetsvurdering.
4. Beretning fra uddannelsesudvalget ved Søren Deutch: Målbeskrivelsen er færdig. D. 30
april og 1. Maj holder DSSAK det første praktiske kursus i skulder og albuekirurgi.
5. Medlemsstatus ved Anne Kathrine B. Sørensen (AKBS); Der er indmeldt 6 nye
medlemmer og 2 har udmeldt sig. Selskabet består nu af 107 medlemmer.
Generalforsamlingen byder velkommen til Anton Ulstrup, Ilija Ban, Stig Brorson‐
Hansen, Samir Sarwan, Linda Cristie Andrea og Brian Elmengaard.
6. Hjemmesiden (AKBS); Det vurderes at hjemmesiden fungerer godt og at samarbejdet
med webmasteren er fint med korte responstider. Generalforsamlingen har alle
modtaget nyhedsbrevene og har i øvrigt ikke kommentarer.
7. Det reviderede regnskab blev forelagt af kasserer Janne Ovesen og godkendt af
generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingentet på 400 kr. årligt, hvilket blev godkendt af
forsamlingen.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Lars Henrik Frich afgik efter tur, genopstillede og blev genvalgt som formand
b. Janne Ovesen afgik efter tur og blev genvalgt til kasserer posten
i. Jens Ole Søjbjerg gjorde opmærksom på at vedtægterne ikke er helt
entydige mht. Om der er direkte valg til den enkelt post. Det blev aftalt at
bestyrelsen skulle se på dette og såfremt der er behov for revidering
fremlægge forslag herom til næste generalforsamling i Malmø
10. Den nye formand for styregruppen i Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) Steen
Lund Jensen fremsagde på forsamlingens vegne stor tak til John Jacobsen for hans
arbejde med DSR. Efterfølgende gennemgik Steen årsberetningen.
Komplethedsgraden er faldet lidt. Det forventes at komplethedsgraden igen øges når
virkningen af specialeplane træder igennem og enkelt mindre sygehuse ophører med
behandlingerne. For frakturproteser var der tendens til lavere score ved lavt antal
operationer pr. Hospital. Mht. Protese type HA vs TSA, så er der fortsat en tendens til
bedre score for total proteser. Styregruppen har indført et ekstra møde samt
udarbejdet Årshjul. De fremtidige mål er en forbedring af kvalitetsindikatorer;
styregruppen ønsker en preoperativ score indført. Mulige nye indikatorer er
registrering af revisioner og comorbiditet. Der er nedsat en forskningsgruppe med Stig
Brorson‐Hansen som formand. Der er udkommet 3 arbejder.
a. Siden sidst er der sket ændringer i styregruppens sammensætning; Steen Lund
Jensen er blevet formand. Regionernes krav til styregruppens sammensætning
kan give visse problemer i sammensætningen og Styregruppen foreslår at
formanden for forskningsgruppen skal være medlem i styregruppen og at
afdelinger som udfører revisions‐alloplastikker skal have ret til at være
repræsenteret, med mindre de er repræsenteret på anden vis.
i. Forsamlingen bifaldt dette
b. LHF oplyste at DSR er en mindre database i forhold til hofte og knædatabaserne,
hvilket giver problemer med at få bevilget de nødvendige midler.
c. LHF foreslår at alle regioner bør have ret til repræsentation med en
repræsentant og suppleant.
i. Styregruppens forslag blev vedtaget
11. Bo Sanderhoff Olsen (BO) informerede om SECEC. BO har siddet i SECEC bestyrelse i et
års tid som formand for Members Commitee. Bo fandt at selskabet havde et godt møde
i Lyon og oplyste at man har gode forventninger til næste møde i Dubrovnik – med 700
abstracts tilmeldt. Der har pågået et arbejde med at udvikler hjemmesiden og
diskussions forum. Det er vedtaget at formanden for de nationale selskaber skal indgå
som den nationale delegat. Der har været en del arbejde med landende i Østeuropa.
Der arbejdes på at genoptage Val d’Isere kurset uden sponsorater. kurset vil således
blive dyrere. Der arbejdes på opstart af et europæisk Instructional Course i
albuelidelser. Danmark bød ind på afholdelse af SECEC i 2014, men mødet gik til
Istanbul. Bo opfordrer til at flere danske skulderkirurger melder sig ind i SECEC.
12. AKB informerede om det forestående årsmøde i 2013, som bliver afholdt som fælles
Skandinavisk møde i Malmø d. 25‐26. april. De 3 bestyrelser har i Lyon aftalt at mødet
fremover kun afholdes som fælles møde hvert 3. År. Således at der i 2016 afholdes
møde i DK.

a. Mødet i 2013 afholdes i Malmø og annonceres på hjemmesiden
b. Viggo spurgte bestyrelse om vi har drøftet årsagerne til det dårlige fremmøde i
Oslo. AKB svarer at dette var medvirkende årsag til at vi har ændret antal af
fælles møder fremover. Herudover var der overlap i temaet til tidligere møder
muligvis fordi de norske mødeledere valgte ikke at inddrage os i planlægningen
af temaet. MRK oplyste at 2 foredragsholdere også havde været til stede ved
det fælles SAKS/DSSAK symposium i oktober 2010.
13. Der var ingen forslag eller kommentarer til eventuelt.
d. 29. April 2012 sekretæren (AKBS)

