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DOS Kongressen 2014
 
DOS Bulletinen er som vanligt tilegnet DOS Kongressen med program, mødein-
formationer og liste over de videnskabelige sessioner. 

Antallet af indsendte abstracts til kongressen er 214, hvoraf 195 er antaget, 
og dermed er der atter sat rekord. Udvælgelsen af abstracts er lagt ud til be-
dømmere, som er udpeget af de relevante fagområder. Det er et stort men 
vigtigt arbejde, og det videnskabelige udvalg samt bestyrelsen er taknemmelige 
for bedømmernes hjælp. Der er introduceret et nyt scoresystem, som giver en 
mere objektiv bedømmelse, og som har gjort det lettere at være bedømmer.

Ligesom sidste år vil der ved kongressen blive udleveret en lommepamflet, som 
i oversigtsform viser kongresprogrammet, og som erstatter den skematiske 
oversigt, der tidligere har været bragt i Bulletinen. Dertil kommer, at hjemmesi-
den på tidspunktet for kongresafholdelsen, vil fremtræde med såkaldt ”respon-
sivt design”, så den del af hjemmesiden, der omhandler kongressen, vises kor-
rekt uanset om den tilgås fra smart-phone, tablet eller computer. Abstracts kan 
således læses såvel online som i den abstractbog, som uddeles ved kongressen.

Tilmelding til kongressen foregår som vanligt online på hjemmesiden www.or-
topaedi.dk. Bemærk at tilmelding til kongressen og gallamiddagen foregår sær-
skilt.

På vegne af bestyrelsen ønskes alle en rigtig god kongres. Da jeg fratræder 
min post, og dette derfor er min sidste bulletin, vil jeg samtidig ønske at Dansk 
Ortopædisk Selskab må fortsætte sin fremgang!
 
Steen Lund Jensen
Redaktør
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Udstillere 

Firma Stand nr.  Areal
3M Health Care A/S 1 3
ArjoHunteligh A/S 2 3
Arthrex Danmark A/S 3 24
Bauerefind Nordic AB  4 3
Bayer HealthCare A/S  5 3
B. Braun Medical A/S 6 5
Biomet Danmark ApS 7 18
BK Medical 8 3
DePuySynthes 9 10
DJO Nordic  10 5
Episurf Medical AB 11 6
Fischer Medical ApS 12 3
Globus Medical Danmark  13 3
JHInova AB 14 3
Karl Storz Endoskopi Danmark A/S 15 5
KCI Medical ApS 16 3
KEBOMED A/S 17 3
Linvatec Denmark  18 5
Maquet Danmark A/S 19 3
Meda A/S 20 3
medi Danmark ApS 21 3
Medtronic Danmark A/S 22 3
Mobelife NV 23 3
Mærsk-Andersen A/S 24 5
Mölnlycke Health Care ApS 25 3
NOVAX A/S 26 3
Ortos A/S 27 3
Ossano Scandinavia ApS 28 5
Ortotech 29 5
Protesekompagniet A/S 30 12
Sahva 31 9
SECMA 32 3
Simonsen & Weel 33 12
Smith&Nephew A/S - ArthroCare 34 9
Stryker Danmark A/S 35 20
Swemacimaging  36 8
Swemac Orthopaedics ApS 37 3
Swemacosmedic A/S 38 5
Tornier Scandinavia A/S 39 3
Viking MedicalScandinavia ApS 40 6
Zimmer Danmark 41 18
Ôssur Nordic AB 42 3
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Dagsprogram 

Onsdag d. 22. oktober 2014

  Lokale:
09:00 - 10:30 Session 1 (Hip) Reykjavik 

09:00 - 10.30 Session 2 (Sportstrauma) Stockholm/
  Copenhagen

09:00 - 10:30 Session 3 (Hand/wrist) Helsinki/Oslo

09:00 - 10:30 DOS Symposium: Casino Ballroom
 ”Klinisk dokumentation og 
 indførelse af nye implantater
 
10:30 - 11:00 Kaffe i udstillingen

11:00 - 12:00 Postersession I Reykjavik
 Postersession II Stockholm/Copenhagen
 Postersession III Helsinki/Oslo 

11:00 - 12:00 DOS Symposium: Casino Ballroom
 Nationale Kliniske Retningslinjer 
 Håndledsnære underarmsbrud    

 
12:00 - 13:00 Frokost i udstillingen

12:15 - 12:45 Frokostsymposium:  Casino Ballroom
 Össur
 Dr. Kristleifur Kristjánsson 
 “Ensuring results after cartilage 
 injuries in the knee”
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13:00 - 14:30 Møde i fagområderne
 Fagområde:  Lokale:
 Fod/ankelselskabet  Lillebror
 Dansk Selskab for Håndkirurgi  Stockholm
 Dansk Ortopædisk Traumeselskab  Reykjavik
 DSHK  Casino Ballroom
 Børneortopædisk Selskab  Directors
 Dansk selskab for skulder– og albuekirurgi Oslo
 Ortopædisk Onkologi/knogle-
 og bløddelstumorer  Chairmans 
 SAKS  Helsinki
 Ledende overlæger  2620 (26.etage) 
 
14:30 - 15:00 Kaffe i udstillingen

15:00 - 17.30 Møde i fagområderne (fortsat) samt:  
 Ryginteressegruppen  Copenhagen
  
17:30 - 18.30 Velkomst og Posterwalk  Capital Foyer

18:00 - ? Danske Ortopæders Organisation   Chairmans

18:30 - 19:30 Arbejdsgruppen for danske infektions- 
 Interesserede Ortopædkirurger  Helsinki  
                     
18.30 - 20:00 YODA  Holdes i Islands 
   Brygges 
   Kulturhus
  



10 · DOS Bulletin

Dagsprogram 

Torsdag 23. oktober 2014

  Lokale

08:00 - 09:30 DOS Symposium (infektion): Reykjavik
 “Orthopaedic Infections in 
 Denmark. Status and perspectives”

08:30 - 09:30 DOS Symposium (uddannelse): Stockholm/Copenhagen
 “Ortopædkirurgisk uddannelse: 
 Et blik ind i fremtiden”

08:30 - 09:30 DOS Symposium (forskning): Helsinki/Oslo
 “Power og sample size estimering”

09:30 - 10.30 Session 4 (Foot/ankle) Reykjavik

 Session 5 (Shoulder/elbow) Stockholm/Copenhagen

 Session 6 (Tumor) Helsinki/Oslo

10:30 - 11:00 Kaffe i udstillingen

11:00 - 12:00 DOS Honorary Lecture: Stockholm/Copenhagen
 v/professor Ove Furnes            Helsinki/Oslo
 “The influence of learning
 curve on clinical outcome”

12:00 - 13:00 Frokost i udstillingen

12:15 - 12:45 Frokostsymposium:  Casino Ballroom
 Arthrex A/S:    
 Priv.-Doz. Dr. Dr. Phil. Max J. Kääb 
 “Rotator cuff reconstruction:
 bridging gaps”
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13:00 - 14.30 Session 7 (Knee)                Reykjavik

 Session 8a (Experimental) Stockholm/Copenhagen

 Session 8b (Sportstrauma) Stockholm/Copenhagen

 Session 9 (Trauma)  Helsinki/Oslo

14:30 - 15.00 Kaffe i udstillingen

15:00 - 17:00 Generalforsamling i DOS         Stockholm/Copenhagen/
  Helsinki/Oslo

18:30 - 19:00 Gallamiddag, Velkomst Casino Ballroom
 
19:00 - ? Gallamiddag  Capital Ballroom
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Dagsprogram 

Fredag 24. oktober 2014

  Lokale:
09:00 - 10.30 Session 10a (Hip/knee) Reykjavik

 Session 10b (Trauma) Reykjavik

 Session 11 (Spine) Stockholm/Copenhagen

 Session 12 (Pediatrics) Helsinki/Oslo

10:30 - 11:00 Professorforelæsninger:
 Anders Troelsen  Reykjavik
 ”The perfect treatment by hip
 and knee arthroplasty 
 – how far to the promised land?“

 Niels Wedderkopp  Stockholm/
 “Injuries in childhood, are  Copenhagen
 traumas the tip of the iceberg? ”

 Torben Bæk Hansen Helsinki/Oslo
 “Total joint arthroplasty of 
 the trapeziometacarpal joint”

11:00 - 11:30 Kaffe i udstillingen

11:30 - 12:30 Guildal forelæsning: Stockholm/ Copenhagen
 Professor Tim Davis Helsinki/ Oslo
 “Degenerative diseases 
 of the hand” 
 
12:30 - 13:30 Frokost i udstillingen
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13:30 - 15:00 Session 13 Stockholm/Copenhagen
 (Foredragskonkurrence) Helsinki/ Oslo
  
15:00 - 16:00 Uddelinger: Stockholm/Copenhagen

•    DOS Fonden Helsinki/Oslo
•    Guildal Fonden
•    Vindere af foredrag og  
      posterkonkurrence

16:00 - 16:30 Kaffe    Capital Foyeren
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DOS Honorary Lecture
Torsdag d. 23. oktober 2014
 
Kl. 11.00 – 12.00
lokale: Stockholm/Copenhagen/Helsinki/Oslo

“The influence of learning curve on clinical outcome”

Ove Furnes
Overlege, professor II
Ortopedisk klinik
Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus

Professor Ove Furnes har gennemført intensiv forskning, specielt inden for em-
ner relateret til hofte- og knæartrose herunder dybdegående registerforskning 
og forskning, der afdækker betydningen af skift af protesetyper blandt erfarne 
kirurger. Vi kan se frem til en DOS Honorary Lecture på højt internationalt ni-
veau.
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Guildal Forelæsning
Fredag d. 24. oktober 2014

Kl. 11.30 – 12.30
Lokale: Stockholm/Copenhagen/Helsinki/Oslo

“Degenerative diseases of the hand”
 

Tim Davis. Professor
Queens Medical Campus, Nottingham University Hospitals
Nottingham, UK

Professor Tim Davis er en internationalt kendt og respekteret håndkirurg, ud-
dannet i det nordlige England og på Mayo klinikken i Rochester. Professor Davis 
har været professor på Nottingham Universitetshospital siden 1999, formand 
for det engelske håndkirurgisk selskab i 2009 og editor for den europæiske 
udgave af Journal of Hand Surgery.



16 · DOS Bulletin

Professorforelæsning
Fredag den 24. oktober 

Kl. 13.00 – 13.30
lokale: Reykjavik

”The perfect treatment by hip and knee arthroplasty 
- how far to the promised land ? “ 

Professor Anders Troelsen, MD, PhD, DMSc 
Head of Research, Consultant, 
Director of CORH - Clinical Orthopaedic Research Hvidovre, 
Dept. of Orthopaedic Surgery, 
Copenhagen University Hospital Hvidovre,
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Professorforelæsning
Fredag den 24. oktober 

Kl. 10.30 – 11.00
lokale: Stockholm/Copenhagen

“Injuries in childhood, are traumas the tip of the iceberg? ”

Professor Niels Wedderkopp, MD, Ph.D
Sport medicine clinic, orthopedic dep., Hospital of Lillebaelt
Institute of Regional Health Service Research and
Center of Research in Childhood Health
University of Southern Denmark
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Professorforelæsning
Fredag den 24. oktober 

Kl. 13.00 – 13.30
lokale: Helsinki/Oslo

“Total joint arthroplasty of the trapeziometacarpal joint”
 

Professor Torben Bæk Hansen, MD, PhD
Consultant, Head of Department
Department of Orthopedic Surgery
Institute of Clinical Medicine, Aarhus University
Region Hospital Holstebro 
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DOS symposium 
Klinisk dokumentation og indførelse af nye 
implantater

Onsdag den 22. oktober 2014

Kl. 09.00 – 10.30
lokale: Casino Ballroom

Formålet er at udarbejde en fælles holdning til begrebet ”klinisk dokumentation” 
i forbindelse med indførelse af ”nye implantater” jf. Sundhedsstyrelsens notat 
herom. 
 
Hvornår er et nyt implantat nyt, og hvornår kan man tillade sig at koble sig på 
erfaringer fra et lignende eksisterende produkt?

Program
Velkomst Claus Munk Jensen

Kort præsentation af SST og DOS dokumenter med fokus på uklare begreber, 
hvor skal der sikres entydighed? Snorre Stephensen, Gentofte Hospital

Input fra SFR-Region Hovedstaden          Klinikchef Erik Darre, Rigshospitalet 
Input fra fagområderne:
•  DSSAK                                        Bo Sanderhoff Olsen, Herlev Hospital
•  Fod/Ankelselskabet                   Lasse Danborg, Frederiksberg Hospital
•  Traumeselskabet                  Michael Brix, Odense Universitetshospital
•  SAKS                                                    Otto Kramer, Hvidovre Hospital
•  Tumorselskabet                         Michael Mørk Petersen, Rigshospitalet 
•  Hofte & knæselskabet                       Søren Solgaard, Gentofte Hospital
•  Ryginteressegruppen Martin Gehrchen, Rigshospitalet

Diskussion og opsamling                    Snorre Stephensen og Claus Munk Jensen
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DOS symposium
Nationale kliniske retningslinjer

Onsdag den 22. oktober 2014

Kl. 11.00 – 12.00
lokale: Casino Ballroom

“Nationale kliniske retningslinjer (NKR)
 for håndledsnære underarmsbrud”

11.00 Introduktion
 Hvorfor dagens symposium, hvorfor NKR om håndled. 
 Kommer der fremadrettet flere NKR, hvor andre skal deltage 
 i lignende arbejdsgrupper.
 v/ Peter Frandsen, Sundhedsstyrelsen 

11.05 Præmissen
 Præmissen for NKR – processen
 v/Camilla Ryge, Gentofte Hospital

11.15 Den konkrete gruppe
 Oplæg om arbejdet i ”Den konkrete arbejdsgruppe”
 Hvordan blev arbejdet grebet an, hvilke spørgsmål blev 
 besvaret, hvordan var processen?
 v/Nanna Salling og Thomas Andreassen
 Dansk Ortopædisk Traumeselskab

11.30 Output
 Hvad er anbefalingen? Konklusion på den konkrete NKR.
 De fremtidige anbefalinger?
 v/Camilla Ryge, Gentofte Hospital
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11.45 Konklusion/afrunding
 Afrunding vedr. fremtidigt perspektiv. Hvad sker der med
 denne NKR? Skal den godkendes på Generalforsamlingen?  
 Kommer der flere NKR i fremtiden?                                 
 v/Claus Munk Jensen,                                         
 formand for kvalitesudvalget                 

11.55 Afslutning                                   
 v/Frank Damborg, chairman
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DOS Symposium
Torsdag d. 23. oktober 2014

Kl. 08.00 – 09.30
lokale: Reykjavik

“Orthopaedic Infections in Denmark. 
Status and perspectives”

08.00 Welcome and introduction
 Klaus Kirketerp-Møller, Vicepresident of EBJIS

08.05 One for all and all for one. Is septic surgery for everyone?
 A personal view on organization, treatment and dogmas
 in septic surgery
 Hans Winkler, President of EBJIS

08.35 Presentation of results from the first survey of septic 
 surgery in Orthopedics in Denmark.
 Questions and Answers (5 min).
 Thomas Lind- Hansen
 
08.55 Current research on infections in Denmark. 
 Pitch-presentations (3 min. each), no questions
 (8 presentations)
 Chairs: Christen Ravn and Jeppe Lange

09.20 Presentation of DSOI. Visions, goals and means.
 New Chair of Danish Society of Orthopedic Infections 
 Surgery
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Uddannelsessymposium
DOS kongressen 2014
Torsdag d. 23. oktober 2014

Kl. 08.30 – 09.30
lokale: Stockholm/Copenhagen

“Ortopædkirurgisk uddannelse: 
et blik ind i fremtiden”

08.30 - 08.40 Ny procedure for ansættelse i hoveduddannelse
 v/overlæge Michael Brix,
 Odense Universitetshospital

08.40 - 08.55 Nye tiltag for de specialespecifikke kurser
 v/ hovedkursusleder, overlæge Per Wagner Kristensen, 
 Vejle Sygehus

08.55 - 09.10 Evaluering og test af uddannelsessøgende læger
 v/ overlæge Søren Kold, 
 Aalborg Universitetshospital 

09.10 - 09.30 Diskussion: 20 minutter

Overlæge Søren Kold
Formand for DOS` Uddannelsesudvalg
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Symposium i regi af DOS’ 
Videnskabelige Udvalg: 
“Power og sample size estimering”

Torsdag d. 23. oktober 2014

Kl. 08.30 – 09.30
lokale:Helsinki/Oslo

08.30 - 08.55 Erfaringer fra egen forskning – “med og uden hjælp fra 
statistikeren”

 Hvad vil tidsskrifterne have (om at følge guidelines)

 Gode og dårlige eksempler fra den ortopædkirurgiske 
litteratur

 v/Peter Frandsen, Editorial Board, Acta Orthopaedica

08.55 - 09.15 Teoretisk gennemgang (hvorfor og hvordan til forskel-
lige typer af studier)

 De almindeligste faldgrupper og misforståelser

 Tolkning af estimaterne – ”hvad er det ortopædkirur-
gen ikke forstår?” 

 v/statistiker Steen Ladelund, leder af statistikfunktionen,
 Hvidovre Hospital
  
09.15 - 09.30
 Spørgsmål og diskussion
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Dansk Fod & Ankel Selskab

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 13.00 –17.30
Lokale: Lillebror

Program:

13.00 - 16.30 (herunder kaffe i udstillingen mellem 14.30 - 15.00)

”Patientklager i fod og ankelspecialet;
Hvor mange, hvordan og hvorfor?
Kan vi ændre adfærd?

 Oplæg med cases
 Foredrag ved:
 Torben Herslev, overlæge i Patientombudet
 Repræsentant fra Patientforeningen
 Lasse Danborg, overlæge Frederiksberg Hospital

16.30 - 17.30:
 Generalforsamling i Dansk Fod & Ankel Selskab
 (se program næste side)
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Danske Fod & Ankel Selskab 
(DFAS)
Generalforsamling 
Onsdag d. 22. oktober 2014

kl. 16.30 – 17.30 
lokale: Lillebror

Dagsorden
       

Valg af dirigent1. 
Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling2. 
Formandens beretning 3. 
Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse4. 
Behandling af indkomne forslag5. 
Fastsættelse af kontingent6. 
Eventuelt7. 
Valg til bestyrelse 8. 

Er der emner, man ønsker behandlet på generalforsamlingen eller forslag som 
ønskes behandlet, skal disse være bestyrelsen i hænde mindst 4 uger før ge-
neralforsamlingen.
Da der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, bedes alle medlemmer overveje 
kandidatur. Opstilling kan ske på selve generalforsamlingen og skal ikke varsles.
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Efterårsmøde i Dansk 
Selskab for Håndkirurgi
Onsdag 22. oktober 2014

13:00 – 17.30
lokale: Stockholm

Program:

13.00 - 14.30 Nervelæsioner. Herunder patofysiologi, neurotubes,  
nervegraft og nervetransferering.

 Endeligt program vil blive offentligjort  på Dansk Selskab for 
Håndkirurgis hjemmeside 

                  
14.30 - 15.00 Kaffe i udstillingen

15.00 - 16.30 Frie foredrag

16.30 - 17.30  Generalforsamling iht. vedtægterne

Abstracts til frie foredrag bedes fremsendt til formanden Karsten Krøner 
(karsten.kroener@aarhus.rm.dk) senest 10.10.2014.

På bestyrelsens vegne
Pernille Leicht
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Generalforsamling
i DOT
Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab

Onsdag d. 22. oktober 2014,

kl. 13.00 - 13.45
lokale: Reykjavik 

Agenda       
Valg af dirigent og referent1. 
Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling2. 
Formandens beretning inkl. udvalg (sendes ud via medlemsbrev forud for 3. 
Generalforsamlingen).
Behandling af indkomne forslag4. 
Fremlæggelse af regnskab og budget til godendelse5. 
Valg til bestyrelse.6. 
Eventuelt7. 

  

Frank Damborg
Formand for Dansk Ortopædisk Traumeselskab
frank.damborg@slb.regionsyddanmark.dk  
www.traumeselskab.dk
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Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 13.45 – 17.00
lokale: Reykjavik

Dagsorden
13.45 - 14.30 Frakturdatabasen
 Præsentation af data fra det seneste år samt
 baggrundstal for resten af eftermiddagen 

14.30 - 15.00 Kaffe i udstillingen
 
15.00  - 16.00 Tema-emne: 
 Hoftenære frakturer
 Casebaseret gennemgang af problemstillinger. 

16.00 - 16.15 Strække ben pause

16.15 - 17.00 Foredrag om tema-emne:
 Hoftenære frakturer
 Specifikke metoder, regimer, operationsteknikker
 v/ Henrik Palm

Frank Damborg
Formand for Dansk Ortopædisk Traumeselskab
frank.damborg@slb.regionsyddanmark.dk 
www.traumeselskab.dk
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DSHK dagen 2014 
Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 13.00 –14.30 og 15.00 – 17.30
Lokale: Casino Ballroom

Program:

13.00 - 13.45 Årsrapport fra Dansk Knæalloplastik Register
 v/overlæge Anders Odgaard, Gentofte

13.45 - 14.30 Årsrapport fra Dansk Hoftealloplastik Register 
 v/ professor, dr.med. Søren Overgaard, OUH

14.30 - 15.00 Kaffepause i udstillingen

15.00 - 17.00 DSHK Symposium
 ”Den smertende alloplastik”
 Se program side 31

17.00 - 17.30 Ordinær generalforsamling
 Se program side 32

Ole Ovesen, overlæge
Odense Universitetshospital
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DSHK Symposium
“Den smertende alloplastik – udredning”

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 15.00 –17.00
Lokale: Casino Ballroom

Moderator: Overlæge, Ph.D. Mogens Berg Laursen, Aalborg

15.00 - 15.15 Indledning og basal udredning eks. seriel rtg.
 v/overlæge Ole Ovesen, OUH

15.15 - 15.30 MR og CT af metalimplantater – nye metoder 
 v/overlæge, dr.med. Karl Erik Jensen, RH

15.30 - 15.50 Scintigrafi, leukocyt scintigrafi og PET - CT
 v/overlæge, Ph.D. Martin Krakauer, Gentofte

15.50 - 16.10 Allergi og proteser
 v/professor, dr.med. Jeanne Duus Johansen, Gentofte

16.10 - 16.35 Smertesystemet omkodes hos patienter med artrose. 
 Har det betydning for smerter efter alloplastik? 
 v/professor, dr.med. Lars Arendt-Nielsen, Aalborg

16.35 - 17.00 Diskussion

Ole Ovesen, overlæge
Odense Universitetshospital
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Generalforsamling 
Indkaldelse til DSHKs 12. ordinære 
generalforsamling

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 17.00 –17.30 
Lokale: Casino Ballroom

Program:

Valg af dirigent1. 
Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling2. 
Formandens beretning3. 
Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse4. 
Behandling af indkomne forslag5. 
Fastsættelse af kontingent6. 
Valg til bestyrelsen7. 
Valg af revisor8. 
Eventuelt9. 

Forslag til dagsordenen bedes sendt til DSHKs sekretær 
ole.ovesen@hotmail.com
senest 2 uger før generalforsamlingen, d.v.s. onsdag d. 8. oktober 2014

Ole Ovesen, overlæge
Odense Universitetshospital



DOS Kongressen 2014 · 33

Dansk Børneortopædisk 
selskab (DPOS)

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 13.00 –17.30
Lokale: Directors

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og 
efterfølgende fagligt møde i forbindelse med 
DOS Kongressen

Mødet vil starte med generalforsamling, og herefter vil der være forskellige 
faglige indlæg, diskussion og mulighed for alle til at medbringe cases til frem-
læggelse. 

Alle er velkomne.

Dagsorden til generalforsamlingen og endeligt program til den faglige del vil i 
god tid blive præsenteret på DOS´ hjemmeside (www.ortopaedi.dk).

Bestyrelsen DPOS
v/ formanden
Keld Daubjerg
Odense Universitetshospital
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Dansk Selskab for Skulder 
og Albuekirurgi 

Åbent møde DOS 2014, København 

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 14.00 –14.30 og 15.00 – 17.30
Lokale: Oslo

Program:

14.00 Velkomst
 v/formand, Bo Sanderhoff Olsen,  Herlev Hospital

14.10 Status projekter omkring kirurgisk behandling af  
 klavikelfrakturer. Er vi kommet nærmere   
 sandheden? 
 v/ chairman Janne Ovesen, Århus Sygehus 

14.30 Kaffepause i udstillingen

15.00 Diskussion 
 
15.15 Afsluttede og igangværende PH.D- afhandlinger
 Chairman, Michael Krogsgaard, Bispebjerg Hospital

16.15 Åbent bestyrelsesmøde 
 Bestyrelsen
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Ortopædisk onkologi / 
knogle og bløddelstumorer

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 13.00 –17.30
Lokale: Chairmans

Program 
1. Igangværende Ph.D og forskningsårsprojekter

Heidi Dyrop: Early detection of soft tissue and bone sarcomas.

Mathias Rædkjær: Comorbidity, socioeconomic position, use of health care 
services and sauses of death in sarcoma patients: four nationwide popula-
tion based studies.

Casper Sæbye: Improvement in physical rehabilitation in sarcoma patients 
- a national multicenter study.

Peter Horstmann: Bone substitues in orthopaedic oncology.

Thea Hovgaard: Opfølgning efter initial kirurgisk behandling af bløddels-
sarkomer i ekstremiteter og kropsvæg. Klinisk kontrol og røntgen af thorax 
eller MR-scanning og CT af thorax.

Michala Skovlund Sørensen: Surgical treatment of metastatic bone disease 
of the appendicular skeleton. Epidemiology, clinical results and evaluation 
of preoperative parameters for survival.

Werner Hettwer: Skin closure techniques after joint replacement surgery 
in orthopaedic oncology.
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2. Databasenyt: Peter Holmberg Jørgensen

3 Hjemmeside: Thomas Baad Hansen

4. Opfølgning for sarkom, nye regler: Johnny Keller

5. Dansk sarkomgruppe: 
 Diskussion af oplæg til nye statutter,
 Thomas Baad Hansen

6. Fællesinstrukser:
 Knæalloplastik:  Michael Mørk Petersen

 Hoftealloplastik:  Michael Mørk Petersen

 Kæmpecelletumorer: Thomas Baad Hansen

 Aggressiv fibromatose: Bjarne Hauge Hansen
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SAKS videnskabeligt møde

The possible detrimental effect of NSAIDs on tissue 
healing in sports- and orthopedic surgery.

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 13.00 –17.30
Lokale: Helsinki

Chairman: Michael Haugegaard

13.00 The effect of Cox1/Cox2 inhibitors. Current recommendations  
 for the use of NSAIDs in orthopedics and sportstraumatology
 v/Martrin Rathcke
  
13.15 The effects of NSAIDs on the healing of tendon and muscle  
 tissue at cellular level.
 v/ Katja Heinemeier 

13.40 The inpact of NSAIDs on the healing of bone, tendon, ligaments  
 and certilage. 
 Eksperimental animal and human studies - what do we know?
 Is there a timeframe in tissue healing, where the use of NSAIDs is  
 critical?
 v/Lars Nordsletten

14.30 Coffee break
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15.00 Why we always should use NSAIDs postoperatively for the  
 sportstraumatologic or orthopedic patient.  
 - From an anesthesiologists point of view
 v/Kenneth Jensen

15.20 Why we never should use NSAIDs postoperatively for the 
 sportstraumatologic or orthopedic patient.
 - From an orthopedic surgeons point of view.
 v/Hans Gottlieb

15.40 Discussion
 Lars Nordsletten, Kenneth Jensen, Hans Gottlieb 
 
16.10 Generalforsamling i SAKS   
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Forum for ledende 
overlæger

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 13.00 – 17.00
lokale: 2620 (26. etage)

Der er denne gang tre oplæg, som skal danne rammen for en 
efterfølgende debat:

Dagsorden

1.:  ”Fase IV uddannelse”
 Søren Kold
 Formand for Uddannelsesudvalget 

2.: ”Ortogeriatri”
 Benn Duus, Bispebjerg Hospital                                                              
 Niels Dieter Röck, Odense Universitetshospital
 Kim Schantz, Køge Sygehus

3.:  ”Yngre lægers frihed til at deltage i DOS arbejde”
 Claus Munk Jensen, Gentofte Hospital
 

Steen Olesen
Ledende Overlæger
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Ryginteressegruppen

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 15.00 –17.30
Lokale Copenhagen: 

I forbindelse med DOS Kongressen 2014 indbydes der til møde i ryginteresse-
gruppen onsdag d. 22.10. kl. 15.00 - 17.30.

Martin Gehrchen
Formand for Ryginteressegruppen



DOS Kongressen 2014 · 41

Danske Ortopæders 
Organisation (DOO)
Generalforsamling 

Onsdag d. 22. oktober 2014

kl. 18.00 – 21.00
lokale: Chairmans

Agenda       
Valg af dirigent1. 

Valg af referent2. 

Formandens beretning 3. 

Beretning fra nedsatte udvalg4. 

Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling5. 

Aflæggelse af revideret regnskab6. 

Valg af bestyrelse7. 

Valg af revisor8. 

Redegørelse for budget9. 

Fastsættelse af kontingent10. 

Eventuelt. 11. 

 
På bestyrelsens vegne
Michael Lohmann
www.mic.loh@hotmail.dk
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Arbejdsgruppen for danske 
infektionsinteresserede 
ortopædkirurger:
Stiftende generalforsamling af 
Dansk Selskab for Ortopædisk 
Infektionskirurgi (DSOI)

Onsdag d. 22. oktober 2014

kl. 18.30 – 19.30
lokale: Helsinki 

Agenda     
  

Valg af dirigent1. 

Redegørelse fra arbejdsgruppen ”Danske Infektionsinteresserede 2. 

Ortopædkirurger ”(DSOI)

Fremlæggelse af vedtægtsforslag til godkendelse3. 

Fremlæggelse af budget til godkendelse4. 

Fastsættelse af kontingent5. 

Valg til bestyrelse6. 

Valg til revisor7. 

Eventuelt. 8. 

Klaus Kirketerp-Møller
e-mail:d260231@dadlnet.dk
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Generalforsamling i YODA
Vi arbejder for øget samarbejde og netværk, hvilket generalforsamlin-
gen lægger op til i hyggelige omgivelser i 

Islands Brygges Kulturhus
Islands Brygge 18
2300 København S

Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 18:30 

Arrangementet er åbent for alle. 
Indmeldelse kan ske ved generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen (omkring kl. 20) er der lækker middag.

Middagen er gratis for YODA medlemmer, men tilmelding kræves senest den 
20. oktober på: www.yngreortopædkirurger.dk
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Frokostsymposium
Onsdag, den 22. oktober 2014

Kl. 12.15 – 12.45
lokale: Casino Ballroom 

“Ensuring results after cartilage injuries 
in the knee”

Speaker: Dr. Kristleifur Kristjánsson
Össur Hf, Reykjavik, Island.
Kristleifur Kristjansson MD, Medical Officer of Össur and head of Medical 
Office within R&D of Össur. Kristleifur has a long standing experience in 
medical research and medical industry developments.
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Frokostsymposium
Torsdag, den 23. oktober 

Kl. 12.15 – 12.45
Lokale: Casino Ballroom

“Rotator Cuff Reconstruction: Bridging Gaps”

Speaker: Priv.-Doz. Dr. Dr. phil. Max J. Kääb

Max J. Kääb is an experienced shoulder surgeon in Germany.  He is specialized 
in arthroscopic and open shoulder surgery with about 1000 shoulder operati-
ons/year.
He has been at Charité in Berlin for more than 10 years and since 2007 he is a 
partner at sporthopaedicum in Germany.
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Generalforsamling i DOS
Torsdag, den 23. oktober 

Kl. 15.00 – 17.00

Radisson Blu Scandinavia Hotel i København
Lokaler: Stockholm/Copenhagen/Helsinki/Oslo

Dagsorden
1. Valg af dirigent 

2. Formandsberetning

3. Udvalgsberetninger
  a. Videnskabeligt Udvalg
  b. Kvalitetsudvalget
  c. Uddannelsesudvalget
 
4. Kassererens beretning
  i. Regnskab
  ii. Kontingent
  iii. DOS Fonden

5. Valg til bestyrelse og udvalg
  i. Valg af Formand: Søren Overgaard afgår og kan ikke genvælges,  
     bestyrelsen indstiller Klaus Hindsø
  ii. Valg af næstformand: Klaus Hindsø afgår, og kan ikke genvælges,  
   bestyrelsen indstiller overlæge Morten Schultz Larsen
  iii. Valg af redaktør: Steen Lund Jensen afgår efter ønske, 
   bestyrelsen indstiller Thomas Jacobsen, (Viborg)
  iv Valg af 3 medlemmer til Uddannelsesudvalget: Steen Olesen 
   afgår efter ønske, Michael Brix er på valg og ønsker ikke genvalg,  
   hvorfor der skal vælges 2 nye speciallæger. Naja Bjørslev er på  
   valg som yngre læge repræsentant, ønsker ikke genvalg, og der  
   skal derfor vælges en ny yngre læge. 
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6. Strategiplan

7. Habilitetserklæringer for bestyrelsesmedlemmer.

8. Godkendelse af Korte Kliniske Retningslinjer: 
  i. Klavikelfrakturer (Michel Brix)
  ii. Distale humerusfrakturer (Janne Ovesen)

9. Evt. 

Valgregler i henhold til selskabets vedtægter:

§ 6
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af be-
styrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før general-
forsamlingens begyndelse.

§ 13
Forslag til valg af medlemmer af Uddannelsesudvalget skal være Selskabets 
formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen 
Dansk Ortopædisk Selskab
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Formandsberetning 2014
DOS er et af de største videnskabelige selskaber i landet og har nu 1057 med-
lemmer. I perioden frem til 31.12.2013 har 57 nye medlemmer meldt sig ind i 
selskabet. 
Jeg vil først benytte lejligheden til at ønske velkommen til alle de mange nye 
medlemmer – velkommen til det aktive videnskabelige selskab.

Nye medlemmer 2013:
22 medlemmer har meldt sig ud af selskabet i perioden og 16 er blevet eksklu-
deret pga. kontingentrestancer.

Nye medlemmer 2013:
Julie Weber Egholm  Christian Wied
Bente Schumacher Petersen  Wali Sabri Ahmad
Martin Glasdam Axelsen  Michael Eich Schultz-Larsen
Pernille Engell Bovbjerg  Tue Smith Jørgensen
Bo Sonnich Rasmussen  Henrik Hannibal Hansen
Habib Mir Ghasemi  Clemens Prischl
Heidar Arjomandi  Anders Sebastian Vegge Bjørck
Sanja Somodi  Thor Bechsgaard
Søren Rytter  Kate Smidt
Jan Duedal Rölfing  Jamal Bech Bauknaitir
Casper Bindus Foldager  Ole Jacobsen
Nina Neuhravesh  Peter Muhareb Udby
Kristian Bilgrav  Ala Aldeen M. R. Al-Khafagi
Allan Evald Nielsen  Pernille Hasselbrinck Madsen
Matthjis Bolder  Anne Nina Skinnerup
Line Parbst Sørensen  Bo Kaewkongnok
Roshan Latifi  Mikkel Kjær Jacobsen
Haini Harryson  Jeppe Staghøj
Anders Elkær Jensen  Janus Duus Christiansen
Christian Cavallius  Thor-Magnus Sveen
Vesal Khalid  Bent Soloy
Lasse Enkebølle Rasmussen  Christian Kynde
Morten Søndergaard  Peter Hansen
Steen Vig Buch  Anders Christian Lauersen
Liv Risager Wahlsten  Frida Johanne Yrjans
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Lotte Gerholt  Erik Per Christian Malchau
Thomas Friis Østergaard  Olav Niklas Tøndevold
Kresten Riskers  Mathias Bro Rædkjær 
Sahra Stammose Freund  

Siden sidste generalforsamling er følgende medlemmer afgået ved døden:

Erik Hansen Frøkiær  Reno E. Tilgreen Nielsen
Jørgen Steen Jensen  Bent Sørensen
Kenneth Bihlet  Jens Kampmann
Otto Gottlieb  Jens-Erik Varmarken

Bestyrelsen
Bestyrelsen har det sidste år bestået af:
Formand Søren Overgaard
Næstformand Klaus Hindsø
Afgående formand Benn Duus
Kasserer Henrik Palm
Redaktør Steen Lund Jensen
Formand for Videnskabeligt Udvalg Ole Rahbek
Formand for Kvalitetsudvalget Claus Munk Jensen
Formand for Uddannelsesudvalget Søren Kold

Bestyrelsen har det sidste år fungeret særdeles effektivt med store dagsorde-
ner ved møderne, som det må fremgår af referaterne (husk at de er tilgængelige 
på www.ortopaedi.dk). Trods en stor diskussionslyst, lykkes det at få afviklet 
møderne indenfor berammet tid, samtidig med at der tages velovervejede be-
slutninger, der i en række tilfælde kan betyde mere arbejde. Jeg vil gerne takke 
hele bestyrelsen for et godt, aktivt, udfordrende og produktivt samarbejde i det 
forgangne år.

På baggrund af involvering i en række sager, har der været en del mødeaktivi-
tet for bestyrelsen, helt i tråd med den strategiplan, som generalforsamlingen 
vedtog 2011.
Det er dog ikke kun bestyrelsen, der involveres, men mange medlemmer har 
sagt ja til at repræsentere selskabet. Hjemmesiden viser en oversigt over de 
involverede. Desuden findes i DOS Bulletinen en ”beretning” over hvilken akti-
vitet tillidsposterne har medført. Medlemmerne skal have en stor tak for den 
betydelige indsats, de har gjort i det sidste år.
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I det forgangne år, har der har været afholdt ni bestyrelsesmøder, to møder i 
Kirurgisk Forum, samt ét internatmøde på Hotel Sixtus af 2½ dages varighed.

Vores sekretariatsperson, Gitte Eggers, har udført et stort stykke arbejde og 
sørget for at alle henvendelser behandles professionelt. Samtidig sikrer Gitte et 
godt samarbejde med alle bestyrelsens medlemmer og relevante interessenter. 
Der skal lyde en stor tak til Gitte.

DOS kongressen
DOS kongressen er selskabets omdrejningspunkt, og bestyrelsen er glad for, at 
medlemmerne støtter talstærkt op omkring denne årlige begivenhed, der nu har 
udviklet sig til at have et videnskabeligt niveau, der kan måle sig med det, der 
foregår internationalt som f.eks. ved EFORT kongressen.
Den prioriteres højere og højere blandt medlemmerne og andre deltagere, her-
under industrien, hvilket afspejler sig i deltagerantal og udstilling. Samtidigt er 
der fortsat et stort antal indsendte abstrakts. 
Til DOS kongressen 2014 er indsendt 214 abstrakts, 19 er afvist, hvorfor der 
vil blive 195 videnskabelige indlæg. Der er således planlagt 139 foredrag heraf 
syv i foredragskonkurrence, 56 postere heraf 33 med kort oral præsentation. 
Der er desuden planlagt fem symposier, Honorary Lecture, Guildal Lecturer og 
tre professorforelæsninger. Yderligere afholdes poster walk / reception, der nu 
er en fast del af DOS kongressen. Her møder de aktive forskere kongresdelta-
gerne mhp. diskussion af den gennemførte forskning. Jeg finder denne interak-
tion særdeles frugtbar og opfordrer så mange som muligt til at deltage. Endelig 
er der to firmaarrangerede frokostsymposier. 
Jeg kan derfor love et meget alsidigt og spændende program, og kan samtidig 
udtrykke bestyrelsens store tilfredshed med opbakningen til kongressen.
I år er abstraktbedømmelsen sket vha. et nyt score-system. Hensigten er at få 
en mere standardiseret og reproducerbar bedømmelse. Systemet vil blive eva-
lueret.
Bestyrelsen vil gerne takke Videnskabeligt Udvalg for det store arbejde, de yder 
i forbindelse med planlæggelse og afholdelse af kongressen. 

Bestyrelsesmedlemmernes habilitet
Bestyrelsen har på flere møder diskuteret, hvorledes bestyrelsesmedlemmernes 
habilitet skal håndteres. Der er enighed om, at det giver mening, at bestyrel-
sesmedlemmerne deklarerer relevante relationer, og at disse bliver offentligt 
tilgængelige, som det f.eks. sker i RADS sammenhæng. Det skal ses som led i 
den transparens, bestyrelsen ønsker i arbejdet set ift. de beslutninger, der tages.  
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Der er drøftet forskellige habilitetserklæringer, og der er enighed om, at habi-
litetserklæringen fra RADS er den mest hensigtsmæssig for bestyrelsesmed-
lemmer i DOS. Bestyrelsen er desuden enig om, at bestyrelsens medlemmer 
ikke kan være medlem af advisory boards. Emnet er sat på generalforsamlingens 
dagsorden som separat punkt.

Strategiplan
Strategiplanen er et væsentligt dokument for selskabet, idet den tegner selska-
bets retning og er samtidigt med til at skabe fokus for bestyrelsens arbejde in-
den for en række prioriterede områder, som generalforsamlingen har bakket op 
omkring. Den gældende strategiplan skulle løbe frem til 2016, men vi har valgt 
allerede nu at revidere den, idet stort set alle specifikke punkter i strategiplanen 
er gennemført.
Den nye strategiplan 2014 – 2019 vil blive fremlagt på generalforsamlingen 
med henblik på diskussion og vedtagelse.

Specialeplan
Specialeplanen er under revision. Sundhedsstyrelsen (SST) har meldt ud, at den 
forestående revision udelukkende er justeringer, samt at man ønsker at antallet 
af specialfunktioner reduceres. Med henblik på at have opbakning fra alle fag-
områder før mødet med SST, indkaldte bestyrelsen 2 repræsentanter for hvert 
fagområde samt de af Sundhedsstyrelsen udpegede repræsentanter fra hver 
region til møde den 29. april, med henblik på gennemgang af alle funktioner – på 
såvel hovedfunktions-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau. På mødet 
blev der opnået konsensus omkring ændring af relevante funktioner. 

Efterfølgende har der været møde med Sundhedsstyrelsen, der har ønsket en-
kelte justeringer. Vi afventer nu afsluttede møde med SST den 26. september. 
SST har desuden ønsket monitorering af specialeplanen, men har samtidigt også 
indset, at dette er ganske kompliceret, hvorfor ambitionsniveauet sandsynligvis 
nedsættes til at kunne tælle antal relevante indgreb, hvor der kan findes kode-
match.

DOS politik
Ved sidste generalforsamling blev ”DOS politik for indførelse af nye behand-
linger og implantater samt medicinsk udstyr” vedtaget. Efterfølgende har 
Sundhedsstyrelsen, i tråd med vores politik, udsendt implantatvejledning, der 
specifikt angiver, hvorledes man skal forholde sig, såfremt man indfører nye im-
plantater. 
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Med henblik på at definere nøglebegreber i politikken og implantatvejledningen, 
nemlig klinisk dokumentation og hvornår noget er nyt, afholdes et symposium 
om emnet i forbindelse med kongressen.
Bestyrelsen håber, at man i afdelingerne har udarbejdet instrukser, der under-
bygger såvel DOS politikken som implantatvejledningen, således patienterne får 
en sikker og evidensbaseret behandling.

Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)
Det er med stor tilfredshed at bestyrelsen og flere af vores medlemmer har 
deltaget i udarbejdelse af NKR igennem de seneste år. Retningslinjerne er grund-
laget for behandlingen af patienterne og skal sikre ensartet kvalitet i behandlin-
gen. Den seneste retningslinje vedr. håndledsnære brud (distale radius frakturer) 
er nu i høring og vil blive fremlagt til diskussion på kongressen mhp. at sikre ens 
tolkning af anbefalingerne og implementering.

Korte kliniske retningslinier (KKR)
Ved sidste kongres vedtog generalforsamlingen at fagområderne udarbejder KKR 
iht. skabelon med det formål at opnå monofaglige retningslinier inden for afgræn-
sede områder fra hvert fagområde. De første vil blive præsenterede på general-
forsamlingen med henblik på vedtagelse.  De korte kliniske retningslinjer skal højne 
niveauet inden for vores fag og sikre en ensartet behandling på tværs af landet.

RADS baggrundsnotat og vejledning: National retningslinje for trombo-
seprofylakse ved hofte- og knæalloplastik samt proksimale femur frak-
turer 
Pr. 1. juli trådte den nye behandlingsvejledning i kraft omkring trombosepro-
fylakse indenfor nævnte patientgrupper. Vejledningen er et resultat af en lang 
proces, der startede med at DOS’ bestyrelse ikke accepterede den først ud-
sendte vejledning i foråret 2012. 
Det er derfor med stor tilfredshed, at den nye behandlingsvejledning kunne ac-
cepteres af alle fagudvalgets medlemmer inkl. de respektives bagland, således 
at vi nu har en vejledning med faglig opbakning. 
Undertegnede vil gerne takke fagudvalgets medlemmer for stor konstruktiv ar-
bejdsindsats.

Uddannelse
Der henvises til beretningen fra Uddannelsesudvalget.
Her skal nævnes, at DOS´ forårsuddannelsesdag nu er ved at være veletableret. 
Den har god tilslutning fra de uddannelsesansvarlige overlæger. Samtidigt er der 
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massiv opbakning fra de yngre læger, og det er derfor med stor tilfredshed, at 
denne årlige begivenhed nu har fået solidt fodfæste. Den afholdes den anden 
fredag i maj måned.

Økonomi
Selskabet har de foregående år haft ekstraordinære indtægter i forbindelse med 
afholdelse af NOF og EFORT kongres. I samme periode er der stiftet flere DOS-
priser, hvilket gør, at vi i øjeblikket tærer lidt på vores oparbejdede formue. På 
nuværende tidspunkt har bestyrelsen vurderet, at der ikke er behov for ændrin-
ger i vores praksis, men på lang sigt må udgifter og indtægter justeres i forhold 
til hinanden.

Internationalt
Det er med glæde, at vi kan se, hvorledes der bakkes op omkring EFORT kon-
gressen. Danmark er det land i Norden, som er bedst repræsenteret som aktiv 
deltager. Derimod var der ikke stor tilslutning til den afholdte NOF kongres i 
Helsinki 2014. Det er spørgsmålet, hvilken form denne kongres skal have frem-
adrettet. Bestyrelsen har valgt at fokusere indsatsen mod EFORT og har støttet 
forslag til et fælles curriculum indenfor EFORT.

Afslutning
Et STORT tak til afgående formand Benn Duus. Benn har ydet en fantastisk stor 
indsats i bestyrelsens arbejde, og han har i den grad været med til at modernise-
re DOS. Også en STORT tak til Steen Lund Jensen, der har siddet som redaktør, 
og som blandt meget andet har været med til at udvikle vores hjemmeside.

TAK
Jeg vil gerne takke medlemmerne for den opbakning, jeg har fået som formand 
for DOS i de forgangne 2 år.
Det har været en ære for mig at arbejde for DOS. Jeg har følt det som et stort 
privilegium at være med til at sætte dagsorden for, hvordan DOS skal udvikle 
sig. Jeg synes, at DOS har løftet sig markant både nationalt, men sandelig også 
internationalt. Det er kun sket, fordi der bakkes op omkring bestyrelsens beslut-
ninger og den strategi, som generalforsamlingen sagde ja til i 2011. 
En særlig tak til bestyrelsen. I har været fantastiske at arbejde sammen med og 
har givet mig en utrolig støtte i en svær tid af mit liv- Tak. 

Søren Overgaard
Formand
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Formandsberetning fra
Uddannelsesudvalget 
2014
Udvalget består af 6 medlemmer: Naja Bjørslev (yngre læge repræsentant), 
Marie Friberg (YODA repræsentant), Steen Olesen, Michael Brix, Jakob Klit (HU 
repræsentant) og Søren Kold, der som formand også er medlem af DOS’ besty-
relse. Endvidere deltager hovedkursusleder Per Wagner Kristensen i udvalgets 
møder.

Uddannelsesudvalget (UDDU) har det forgangne år holdt 6 møder. Referater 
kan ses på DOS’ hjemmeside. 

I det forløbne år har der været afholdt 10 specialespecifikke kurser. UDDU vil 
gerne benytte lejligheden til at takke de mange delkursusledere, som også i år 
har sikret veltilrettelagte kurser.

UDDU har det seneste år arbejdet med flere centrale områder for at højne den 
ortopædkirurgiske uddannelse. 

Rekruttering.
Ansættelse af bedst mulige kandidater i introduktions- og hoveduddannelses-
stillinger forudsætter, at et stort antal yngre læger er interesseret i ortopæd-
kirurgi. Det har vist sig, at stadig flere yngre læger allerede har valgt speciale 
under medicinstudiet. UDDU har derfor i samarbejde med YODA iværksat en 
rekrutteringskampagne, hvor muligheder inden for ortopædkirurgien beskrives. 
Ligeledes er det UDDUs håb, at de enkelte afdelinger vil vedblive med at prio-
ritere såvel undervisning som kollegial omgang med vores mulige kommende 
kollegaer højt.  Hver enkelt ortopædkirurg, som har kontakt med medicinstu-
derende eller yngre læge enten på universitetet eller på afdelingen, spiller en 
central rolle i rekrutteringen til det ortopædkirurgiske speciale. 

Uddannelsesdag.
Uddannelsesdagen blev afholdt i et samarbejde mellem UDDU og YODA. 
Internationale og nationale undervisere holdt indlæg og workshops om ”train the 
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trainer”, specialespecifikke kurser og evalueringsmetoder. Et referat fra mødet 
er tilgængeligt på DOS’ hjemmeside. Omkring 130 deltagere, fortrinsvis yngre 
læger under uddannelse, deltog. UDDU håber, at uddannelsesdagen i fremtiden 
også vil blive prioriteret højt blandt de mange uddannelsesgivende speciallæger. 
Reservér allerede nu tid til uddannelsesdagen fredag den 8. maj 2015.

Hoveduddannelse.
På DOS kongressen 2014 fremlægges på et uddannelsessymposium konklusio-
ner fra tre arbejdsgrupper: 
1) Ansættelsesprocedure til hoveduddannelse.
2) Hvidbog til afholdelse af specialespecifikke kurser.
3) Arbejdsgruppe til vurdering af behovet for og eventuelt iværksættelse af en 
ortopædkirurgisk specialisteksamen i Danmark.
Ad 1): Der opsættes vejledende kriterier for indkaldelse til samtale ligesom 
samtalen fremadrettet bliver case-baseret. 
Ad 2): Der er udfærdiget hvidbog til brug for delkursusledere i forbindelse med 
afholdelse af specialespecifikke kurser.
Ad 3): Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at indføre specialisteksaminer i Danmark. 
Uddannelse til speciallæge i ortopædkirurgi er kompetencestyret og forankret 
i de enkelte afdelinger. Det er derfor yderst vigtigt, at de mange redskaber til 
vejledning og bedømmelse af kompetencer er fuldt implementeret og anvendes 
ensartet på vores afdelinger. Herudover har arbejdsgruppen under UDDU fun-
det, at der er et ønske om at højne indlæringen af teoretiske og ambulante fær-
digheder. Den hidtidige post-test i forbindelse med de specialespecifikke kurser 
tænkes derfor udvidet til såvel en skriftlig test samt kompetencevurdering af 
ambulante færdigheder.  

Elektronisk logbog.
I dag får alle læger godkendt kompetencer, tid og kurser på papir. Fremadrettet 
skal dette ske elektronisk i systemet logbog.net. Uddannelsesansvarlig overlæ-
ge og PKL, Susanne Mallet, takkes for en stor indsats med at opstille den orto-
pædkirurgiske målbeskrivelse efter ny elektronisk skabelon. Den ny elektroniske 
logbog forventes at være klar til implementering juni 2015.

Vejledende Fase IV målbeskrivelser (specialistuddannelse) indenfor fag-
områderne. 
Ved DOS kongressen 2013 blev afholdt et velbesøgt symposium om Fase IV 
uddannelserne. Fagområderne har lavet et stort og vigtigt arbejde med udfær-
digelse af vejledende beskrivelser af Fase IV uddannelsen. Målbeskrivelserne er 
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tilgængelige på DOS hjemmesiden. Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at bidrage 
med krav for subspecialisering. Implementering af Fase IV beskrivelserne beror 
derfor på, at de uddannelsessøgende og uddannelsesgivende læger har viljen til 
at anvende dem. Ydermere kan fase IV målbeskrivelserne med fordel anvendes 
som en hjælp ved opslag og vurdering af ansøgere til slutstillinger. Fase IV ud-
dannelse fordrer, at der er fleksibilitet i stillingsmassen, så der reelt er stillinger til 
rådighed til uddannelse, specielt på afdelinger med regional og højt specialiseret 
funktion. Ved DOS kongressen 2014 vil dette punkt blive behandlet på møde-
forum for ledende overlæger.  

Ved DOS kongressen skal UDDU desværre tage afsked med flere udvalgsmed-
lemmer. Tak til Steen Olesen, der siden 2013 har været medlem, og som ønsker 
at stoppe. Naja Bjørslev, som har været medlem siden 2010 ønsker ikke gen-
valg. Tak til Naja for et stort arbejde, specielt med rekruttering og hjemmeside. 
Jakob Klit skal stoppe som hoveduddannelsesrepræsentant og siges stor tak 
bl.a. for at have sat sit aftryk på fremtidig evaluering af uddannelsessøgende 
læger. Endelig ønsker Michael Brix, som har været medlem siden 2007, at stop-
pe. Michael takkes for med sin enorme driv- og arbejdskraft at have leveret et 
kæmpe bidrag inden for alle områder af UDDU. 

Søren Kold
Formand for Uddannelsesudvalget (UDDU)
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Formandsberetning fra
Videnskabeligt Udvalg 
2014
Videnskabeligt udvalg (VU) har i det forløbende år afholdt tre møder og været 
igennem en spændende proces omkring abstract evalueringen i forbindelse med 
DOS kongressen. Et tilbageværende diskussionsemne på tidligere DOS kongres-
ser har været antallet og kvaliteten af abstracts. Hvor mange præsentationer 
skal der være plads til i programmet, og hvor skal det videnskabelige niveau 
ligge? 

DOS kongressen skal naturligvis være et sted, hvor yngre kollegaer kan træne 
kunsten at give et videnskabeligt foredrag - prøve at stå på et podie, holde et 
foredrag og besvare kritiske spørgsmål fra salen. Men selvfølgelig skal kvaliteten 
heller ikke blive for lav, således at sessionerne bliver uinteressante. Det er en 
balancegang, og det er vigtigt at pointere, at også tilhørerne har et ansvar for 
at gøre en session interessant ved at stille opklarende og kritiske spørgsmål. Det 
har været en prioritet at give plads til relativt mange præsentationer, hvilket har 
bevirket, at tiden til at holde foredraget er begrænset til fem minutter med to 
minutters spørgsmål. Efter vores rundspørge efter sidste kongres må vi kon-
kludere, at vi har ramt det rigtige niveau, da 80 procent af kongresdeltagerne 
fandt, at det videnskabelige niveau var godt eller særdeles godt. Under 2 pro-
cent fandt det dårligt. 65 % af deltagerne fandt endvidere, at det videnskabelige 
niveau har været stigende gennem de sidste 10 år.  Dette til trods for at der 
gives relativt få afslag på abstracts.

Man kunne på baggrund af dette stille sig tilfreds, men i VU har vi ikke været 
tilfredse med det nuværende scoresystem, da det ikke i tilstrækkelig grad har 
differentieret mellem gode og dårlige abstracts. På den baggrund har vi valgt at 
indføre et mere objektivt scoresystem i år, som er bedre valideret. Dette skulle 
give abstractbedømmerne en bedre mulighed for at komme med en objektiv og 
mere sand vurdering. Om dette er tilfældet, vil vi naturligvis undersøge. Det er 
håbet, at vi med dette scoresystem bedre kan identificere de rigtige deltagere 
i poster- og foredrags-konkurrencen og afvise de rigtige abstrakts. Endvidere 
håber vi, at systemet giver øget fokus på, hvad videnskabelig kvalitet er.
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For yderligere at sætte fokus på kritisk litteraturlæsning vil VU gennem de 
kommende kongresser holde en symposierække, som ikke kun henvender sig 
til Ph.D. studerende og professorer - men til alle, som ønsker at genopfriske 
centrale begreber inden for forskningsmetodologi. Første emne på kommende 
kongres bliver ”Power og Sample size”. På kongressen bliver der også symposier 
omhandlende ortopædkirurgiske infektioner, speciale specifikke kurser og klinisk 
dokumentation. Endvidere gentages firmasymposierne, som blev meget positivt 
modtaget af deltagerne sidste år. Et overvældende flertal af kongresdeltagerne 
ønsker mange symposier til DOS kongressen, hvilket vi heldigvis kan efterkom-
me i dette års kongresprogram.

En forandring, som blev positivt modtaget af kongresdeltagerne sidste år, var 
afstemningen i posterkonkurrencen. Tidligere blev posterkonkurrencen afgjort 
af VU, men sidste år blev der afholdt en afstemning efter foredragskonkurren-
cen, hvor en vinder blev fundet blandt 6 nominerede postere, som var markeret 
i posterudstillingen. 75 procent af kongresdeltagerne fandt at dette var en god 
måde at afgøre konkurrencen på, så dette vil blive gentaget i år.

Antallet af kvalificerede ansøgere til vores priser (bedste artikel og Ph.D.) og 
DOS fellowship har været stigende i forhold til tidligere runder, hvilket er uhyre 
positivt. Dette understreger den forsatte sunde udvikling som dansk ortopæd-
kirurgisk forskning er i. 

Alt i alt, kan vi se frem til en spændende DOS kongres! 

Til sidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i Videnskabeligt Udvalg, som består af 
Martin Lind, Jeannette Østergaard Penny, Steen Lund Jensen og Anders Troelsen 
for deres store indsats og opbakning i det forløbne år. Steen forlader desværre 
VU til næste kongres!

Ole Rahbek
Formand for Videnskabeligt Udvalg
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Formandsberetning fra 
Kvalitetsudvalget 2014
Kvalitetsudvalget har konstitueret sig på ny efter forskellige nyvalg og genvalg 
til KU i forbindelse med generalforsamlingen i DOS 2013 og de efterfølgende 
møder i fagområderne.

Medlemmerne af KU fremgår af hjemmesiden.

Ved det første møde i det nye KU i forbindelse med Sixtusmødet i januar var der 
primært fokus på udvikling af de korte kliniske retningslinier. Simon Tarp, som er 
Ph.D.-studerende på Parkerinstituttet og metodekonsulent i Sundhedsstyrelsen 
underviste KU’s medlemmer i gradevurderingen i forbindelse med udarbejdelse 
af de nationale kliniske retningslinier.

Der er stor enighed i såvel KU som i DOS om, at det er samme retningslinier, der skal 
følges, når der laves korte kliniske retningslinier, forskellen er selvfølgelig, at der er 
væsentlig færre PICO-spørgsmål, og dermed er det en mere overskuelig opgave. 
Efterfølgende har KU udarbejdet udkast til metodebog for de korte kliniske ret-
ningslinier. DOS’ bestyrelse har fortsat drøftelse af, hvordan man kan støtte op 
omkring det praktiske arbejde i forbindelse med KKR og har fokus på, at skaffe 
hjælp til den systematiske litteratursøgning, der er behov for.
Derudover er der mulighed for, at interesserede DOS-medlemmer kan få plads 
på ikke-optagede pladser, når Sundhedsstyrelsen afvikler deres kurser i GRADE-
vurdering.
Der pågår i øjeblikket en gennemgang i de enkelte fagområder, om hvilke emner, 
der er under udarbejdelse, og hvilke kommende emner der er relevante.
Skulder-albueselskabet har sammen med Traumeselskabet udarbejdet retnings-
linier for klavikelfrakturer og distale ulnafrakturer, og disse korte kliniske ret-
ningslinier vil blive fremlagt til godkendelse på DOS’ generalforsamling 2014, 
selvom de ikke er systematisk grade vurderet. Det er det for at få startet pro-
cessen.

Klinisk dokumentation ved nye behandlingsmetoder:
På baggrund af notat fra Sundhedsstyrelsen + DOS’ eget papir om implemen-
tering af nye behandling har der rejst sig spørgsmål om, hvad man forstår ved 
klinisk dokumentation, og hvad man forstår ved nye implantater. 
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Det er aftalt, at der arrangeres et symposium i forbindelse med DOS kongressen 
2014, som skal belyse disse emner. Det er KU, som planlægger symposiet med 
deltagelse fra fagområderne.

NKR om distale radiusfrakturer:
KU har via formanden og repræsentanter fra Dansk Håndkirurgisk Selskab og 
Traumeselskabet være involveret i udarbejdelse af NKR om distale radiusfrak-
turer, som sendes i høring i august og er klar til udsendelse primo september 
2014. Der vil blive arrangeret et symposium i forbindelse med DOS-kongressen 
for at støtte op om implementeringen af de nationale kliniske retningslinier.
Der er ikke tale om en godkendelsesproces af NKR i DOS-regi, da de godkendes 
centralt i Sundhedsstyrelsen.

Den videre plan for KU’s arbejde i 2014 er planlægning af symposier til DOS-
kongressen, men også fokus på de nationale kliniske databaser, både for at sik-
re den faglige forankring, men også i forbindelse med f.eks. kåringer i Dagens 
Medicin, sikrer mod mistolkning af data. 
I den forbindelse har KU’s formand udarbejdet forslag til læserbrev i Dagens 
Medicin, som skulle indsendes på vegne af Kirurgisk Forum. Dette vil blive be-
handlet på Kirurgisk Forums møde i september 2014.

Det må generelt nævnes, at det har været vanskeligt at få arbejdet i KU op at 
stå i løbet af foråret 2014, fordi fagområderne har været optaget af revisionen 
af specialeplanen, men dette er nu på plads, og vi forventer derfor at kunne ar-
bejde videre på de andre områder, som naturligt ligger under KU. Det drejer sig 
ikke mindst om akkreditering og fortsat følge arbejder i DDKM, særligt m.h.p. 
dokumentalistopgaven. 
Endvidere ønsker KU at styrke arbejdet omkring de kliniske databaser og herun-
der sikre udvidelse med PROM. 

Der afholdes yderligere et møde i KU i september inden generalforsamlingen 
i DOS, og derfor vil denne skriftlige formandsberetning blive suppleret med 
mundtlig beretning ved kongressen. 

Til sidst ønsker formanden for KU at takke de øvrige medlemmer af udvalget for 
deres arbejde i KU.

Claus Munk Jensen
Formand for Kvalitetsudvalget



DOS Kongressen 2014 · 61

Valg til bestyrelse og 
udvalg
Bestyrelsen:  

Formand 
Søren Overgaard afgår og kan ikke genvælges, 
bestyrelsen indstiller Klaus Hindsø

Næstformand
Klaus Hindsø afgår og kan ikke genvælges, 
bestyrelsen indstiller Morten Schultz Larsen

Redaktør 
Steen Lund Jensen afgår efter ønske, 
bestyrelsen indstiller Thomas Jacobsen

Uddannelsudvalget:

Valg af 3 medlemmer til Uddannelsesudvalget: 
Steen Olesen afgår efter ønske, Michael Brix er på valg og ønsker ikke genvalg, 
hvorfor der skal vælges 2 nye speciallæger. 
Naja Bjørslev er på valg som yngre læge repræsentant, ønsker ikke genvalg, og 
der skal derfor vælges en ny yngre læge.  

Valgregler:

§ 6
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af besty-
relsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før generalfor-
samlingens begyndelse.

§ 13
Forslag til valg af medlemmer af Uddannelsesudvalget skal være Selskabets for-
mand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.
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Strategiplan
Ny strategiplan
 
Strategiplan 2014 afløser den forrige strategiplan fra 2011. Ønsket om en 
strategiplan opstod efter den omorganisering af Dansk Ortopædisk Selskab 
(DOS), som fandt sted efter vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer 
ved generalforsamlingen i 2010. Med flere udvalg og en større bestyrelse samt 
en tættere tilknytning til fagområderne var der behov for et dokument, som 
kunne give fælles retning for selskabets aktiviteter.
 
Siden vedtagelsen ved generalforsamlingen i 2011 har strategiplanen været et 
fast punkt på alle bestyrelsesmøder for at sikre det fokus i bestyrelsens arbejde, 
som selskabets medlemmer havde besluttet. I løbet af 2013 blev det klart, at 
strategiplanens punkter efterhånden var opfyldt, og at en opdatering eller for-
nyelse af planen var nødvendig. Selskabets samlede mission og vision ændrer sig 
ikke så hurtigt, men opdateringen af de enkelte mål vil sikre medlemmerne, at 
bestyrelsen og selskabets udvalg arbejder i samme retning.
 
Strategiplanen 2014 er tilgængelig på hjemmesiden. Vi håber at denne nye 
strategiplan kan vedtages ved generalforsamlingen på DOS kongressen i okto-
ber 2014, således at den kan inspirere til det fortsatte fremadrettede arbejde i 
selskabet.

 
Klaus Hindsø 
Næstformand
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Kort beretning om DSHK’s 
aktiviteter i 2014
DSHK har som vanligt registerrapporterne som et vigtigt punkt på DOS kon-
gressen, og har i år planlagt et symposium om udredning af ”Den smertefulde 
alloplastik”. Vi håber på stort fremmøde af kongressens deltagere.
I årets løb har bestyrelsen deltaget i DOS’ arbejde med revision af specialepla-
nen og på DOS’ foranledning udarbejdet forslag til definition af  ”klinisk afprøv-
ning”. DSHK’s formand er medlem af styregruppen for Dansk Hoftealloplastik 
Register og er i Dansk Knæalloplastik Register repræsenteret af Anders 
Odgaard. DSHK prioriterer dette arbejde højt, og deltager ligeledes i møder med 
Sundhedsstyrelsen omkring ibrugtagning af nye implantater.
Samarbejdet med DOS bestyrelsen er vigtigt, og DSHK synes at dette fungerer 
meget fint.

Søren Solgaard
Formand DSHK
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DSSAK – Dansk Selskab 
for Skulder og Albue Kirurgi
Beretning 2014 

Selskabet har i år skiftet formand. Lars Henrik Frich er afgået efter fire år som 
formand. Den nye bestyrelse består herefter af undertegnede, Janne Ovesen 
(næstformand), Klaus Bak (sekretær), Steen Lund Jensen (kasserer), Michael 
Krogsgaard (uddannelsesudvalg) og Anders Quist (repræsentant fra YODA)

I det forløbne år har selskabet afholdt et meget succesfuldt praktisk kursus for 
yngre læger med åben og artroskopisk skulder- og albuekirurgi. Kurset blev af-
holdt på Panum Instituttet i København og var fuldt tegnet. Mange kollegaer 
deltog som instruktører, der iblandt undertegnede, og det blev to rigtig gode og 
sjove dage med masser af kirurgi.

Derudover har selskabet i det forgangne år afholdt et succesfuldt A-kursus i 
Odense.

I april 2014 havde vi et meget velbesøgt årsmøde, arrangeret af afdelingen 
i Esbjerg, hvor emnet var den svære kroniske smertepatient. Det var et godt 
møde med kompetente undervisere og livlige diskussioner. 

Derudover har selskabet i år engegeret sig i arbejdet med specialeplanen, korte 
kliniske retningslinjer, udvikling af et ”Academy”, tænkt som et uddannelsestil-
bud til fase IV læger, samt implementering af den nationale kliniske retningslinje 
for behandling af udvalgte skulderlidelser med særlig vægt på smertende impin-
gement og rotator cuff lidelser.

Næste årsmøde er på Herlev Hospital i dagene 23. og 24. april. 

Selskabet har aktuelt en repræsentant i bestyrelsen for det europæiske Skulder- 
og albuekirurgiske selskab – SECEC.

Bo Sanderhoff Olsen
Formand for DSSAK
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Det rygkirurgiske 
fagområde:
Beretning fra Ryginteressegruppen 2014 

Det rygkirurgiske fagområde beskæftiger sig med diagnostik og kirurgisk be-
handling af ryglidelser, og omfatter således degenerative, onkologiske og trau-
matiske tilstande, samt deformiteter og infektiøse tilstande.

Fagområdet har været i vækst inden for de sidste ti år, hvilket har afspejlet sig 
i et stigende antal operationer, ligesom dansk rygkirurgi er blevet internationalt 
profileret takket være en stigende videnskabelig aktivitet. Således har der inden 
for de sidste få år været afholdt flere internationale rygkirurgiske kongresser i 
Danmark, og i 2015 afholdes EuroSpine i København.

Ryginteressegruppen består primært af kolleger fra det ortopædkirurgiske spe-
ciale, men neurokirurgiske kolleger deltager også i møderne, der afholdes i for-
bindelse med de årlige DOS kongresser.

Etableringen af den kliniske database DaneSpine har været en væsentlig bedrift, 
og er bl.a. sket på baggrund af det arbejde, som er udført i Ryginteressegruppen 
kombineret med arbejdet i Dansk Rygkirurgisk Selskab. Den næste målsætning 
er i den forbindelse, at DaneSpine opnår status som en egentlig landsdækkende 
database. 

Martin Gehrchen & Benny Dahl
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Orientering fra YODA
YODA oplever fortsat stort engagement og tilslutning fra de yngre læger, 
og vi rundede ved Forårsmødet 300 medlemmer. Til Uddannelsesdagen og 
Forårsmødet i Odense 2.-3. maj var der flot fremmøde med over 100 deltagere. 
Der var en rigtig god debat fredag om uddannelse, fremragende fest og 4 gode 
workshops dagen efter.

Foreningens 4 udvalg arbejder flittigt med at præge uddannelsesdebatten, ska-
be gode kurser, inspirere til forskningsaktivitet, samt at rekruttere engagerede 
og talentfulde kolleger til specialet. I år har bestyrelsens fokus desuden været 
rettet mod at bringe ”YODA ind i hverdagen” gennem redskaber, apps og andre 
værktøjer, som gør livet lettere for de ambitiøse unge ortopædkirurger over 
hele landet. Læs mere om dette på YODAs hjemmeside, www.yngreortopaed-
kirurger.dk, hvor du også finder billeder fra forårsmødet 2014, indkaldelse til 
generalforsamling, link til årsrapporten og meget mere!

YODA
Yngre Ortopædkirurger Danmark



DOS Kongressen 2014 · 67

Danske Ortopæders 
Organisation – DOO
Beretning 2014

DOO er de praktiserende ortopæders organisation. Alle ortopæder kan dog være 
medlem, hvis de ønsker, men lige nu er der kun medlemmer med ydernummer.

Der er i alt 35 praktiserende speciallæger i ortopædi (fuldtid + deltid).

De moderne tider med akkreditering og patientsikkerhed er også kommet ud 
i primærsektoren. Der foreligger nu dels specialespecifikke målepunkter dels 
generiske målepunkter, som klinikkerne skal leve op til i forbindelse med tilsyn 
fra Sundhedsstyrelsen (embedslægetilsyn). På nuværende tidspunkt har et par 
klinikker gennemgået tilsynet, og der har ikke været problemer.

Akkreditering af speciallægepraksis er også på vej (det var et punkt i sidste 
overenskomst 2011). Der har kørt et pilotprojekt i alle specialer - styret af FAPS 
og IKAS i fællesskab. De 2 deltagende ortopæder er begge blevet akkrediteret. 
Når pilotprojekter er evalueret vil alle fremover skulle akkrediteres en gang hvert 
tredje år.

Der er heldigvis stadig interesse for at komme i speciallægepraksis. Der er kom-
met flere yngre kollegaer ud i praksis indenfor det sidste år - dels i fuldtidsprak-
sis og dels i deltidsprakis.

De fleste praktiserende speciallæger modtager gerne besøg fra potentielle kom-
mende kollegaer, hvis man vil ud og snuse til praksis.

PÅ DOO’s vegne

Michael Lohmann
Formand DOO
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Nordic Orthopaedic 
Federation, NOF
Årsrapport 

NOF er den nordiske samling af nationale ortopædkirurgiske selskaber fra 
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Holland og Estland. NOF, som blev 
grundlagt i 1919, repræsenterer således over 4.600 ortopædkirurgiske kol-
leger. Som medlem af DOS betaler man også kontingent til NOF og modtager 
Acta Orthopaedica, som ejes af NOF. NOF er associeret en række internatio-
nale organisationer (f.eks. EFORT, SICOT og AAOS), og forsøger derigennem at 
påvirke udviklingen i vores speciale. NOF afholdt i 2014 en kongres i Finland, 
hvor ca. 500 deltagere deltog. Kongressen er stort set programsat som vo-
res egen årlige kongres. I 2015 vil DOS bestyrelse deltage i et fælles NOF-
bestyrelsesarrangement i Island, hvor NOFs kommende arrangementer vil blive 
planlagt. Dette inkluderer planlægningen af næste NOF kongres i Sverige i 2016 
samt muligheden for at efterkomme Litauens ønske om at blive inkluderet i 
NOF.

Klaus Hindsø 
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Beretninger fra diverse ud-
valg og tillidsposter i DOS 
anno 2014
DRG Udvalget
Svend Erik Østgaard
DRG udvalget har kommenteret på de takster, som har været i høring for 2015. 
Af det fremsendte materiale om DRG takster for 2015 fremgik det, at der på-
tænktes justeringer af flere DRG takster med relation til det ortopædkirurgiske 
område. 
Det er i overensstemmelse med den kliniske opfattelse, at takster der vedrører 
komplicerede operationer herunder rygkirurgiske, samt operationer af akut ka-
rakter og operationer mhp behandling af infektioner, er omkostningstunge. Flere 
af disse grupper var planlagt justeret op.
Imidlertid var der andre indgreb som også er omkostningstunge, som var plan-
lagt justeret betragteligt ned. Det drejede sig f.eks. om Rekonstruktion, overeks-
tremitet, store led (0842), Pseudartrose el. artrodese, underekstremitet, store 
led (0846) og Artrodese, ankel (0848). Vedrørende taksterne for Endoskopi 
af hofte (0853) og Bevægelseslaboratorieundersøgelse (PG02E) har selskabet 
gentagne gange argumenteret for, at de slet ikke står mål med omkostningerne, 
og vi forstod derfor ikke at disse var planlagt sat ned i DRG 2015.
SSI indstiller efter høringen at taksten for Rekonstruktion, overekstremitet, store 
led, Pseudartrose el. artrodese, underekstremitet, store led samt Artrodese, an-
kel sættes til 2013-niveau, hvor taksten blev beregnet. Endoskopi/artroskopi, 
hofte indstiller SSI at taksten sættes til takstbud fra Aarhus Universitetshospital, 
Region Midtjylland (24.189,63 Kr.). Hospitalet har fremsendt en detaljeret be-
regning af omkostningerne. SSI indstiller til at PG02E sættes til takst 2014 
(2.282 Kr.).
Vi kender endnu ikke taksterne for 2015.
Traumemodtagelse (BWST1F) blev indført i 2013 for at tilgodese det ressour-
cetræk der er på sygehusene i forbindelse med modtagelse af traumepatienter, 
hvoraf nogle viser sig ikke at have behandlingskrævende lidelser, og som der-
for måske kun udløser en skadestuebesøgstakst. Desværre bruges koden ikke 
systematisk på modtagelserne landet over, og der ser ud til at være et samkø-
ringsproblem med CT scanningskoder, som skulle være udløsende for taksten. 
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Kravet var både BWST1F og en kode for CT scanning, som dokumentation for at 
det var en potentielt svært skadet patient, som blev modtaget.
Simpel excision af lipom på ekstremitet har urimeligt forskellige takster ved be-
handling ambulant (2.664 Kr.) og indlagt (25.143 Kr.). Behandlingen hører til 
under MDC 09 Sygdomme i hud, underhud og er derfor ikke omfattet af den 
’gråzoneregel’, som er indført generelt i MDC08 - Sygdomme i muskel-skelet-
systemet og bindevæv, således at taksten her er uafhængig af om behandlingen 
foregår ambulant eller under indlæggelse.  Det er ikke lykkedes at finde en måde 
at skelne mellem ’tunge’ og ’lette’ patienter i denne gruppe med de nuværende 
koder. Man må så håbe, at der er særdeles gode grunde til at man vælger at 
behandle disse patienter under indlæggelse.

Bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Niels Dieter Röck
Undertegnede er medlem af LVS’ bestyrelse, og sidder aktuelt i tredje ud af 
fire mulige valgperioder af to år. Jeg er valgt af LVS’ repræsentantskab ef-
ter oprindelig indstilling til dette fra DOS’ bestyrelse. Organisationen af Læge 
Videnskabelige Selskaber (tidligere Dansk Medicinsk Selskab) er en paraplyor-
ganisation, der rummer alle lægevidenskabelige selskaber, både de såkaldt spe-
cialebærende selskaber (som f.eks. DOS) og de ikke specialebærende selskaber 
(som f.eks. DIMS). 
LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og samlet at formidle de viden-
skabelige selskabers interesser. Desuden udpeger LVS, efter indstilling fra de 
relevante selskaber, medlemmer af udvalg, komiteer, kommissioner, nævn og 
arbejdsgrupper. I praksis er LVS derved et bindeled mellem diverse offentlige 
myndigheder og selskaberne.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og ni medlemmer. Bestyrelsen 
er tilstræbt sammensat så den dækker de store fagområder bredt, og således 
at hele landet er repræsenteret. Alle bestyrelsesmedlemmer har ressortområ-
der, dvs. områder hvorpå man har særlig fokus. Mine særlige fokusområder er 
akutområdet, kvalitet (databaser), kliniske retningslinjer og prioritering samt 
sundhedsorganisation. De øvrige ressortområder er forebyggelse og sund-
hedsfremme, efteruddannelse, forskning og økonomi. Standarddagsordenen til 
bestyrelsesmøderne er baseret på disse ressortområder, suppleret med ad hoc 
punkter, meddelelser og indstillinger, samt planlægning af LVS mødeaktivitet.
Min første indsats i bestyrelsen var at arbejde for en mere transparent udpeg-
ningsprocedure, og en mere aktiv informationspolitik over for selskaberne. Dette 
betyder, at alle relevante selskaber nu bliver bedt om at komme med forslag i 
forbindelse med udpegninger, og at selskaberne hurtigt får den information, der 
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tilflyder LVS. Løbende har jeg desuden arbejdet for at få DOS repræsentanter 
ind i diverse arbejdsgrupper og udvalg – hvilket dog foregår i konkurrence med 
de andre store områder.
På langt de fleste af ressortområderne er der intern enighed i bestyrelsen om 
holdninger og politik. På et område – akutområdet – er vandene mere delte, 
idet der er to holdninger. En, hvor man overgiver akutfunktionerne til et akut-
speciale, og en hvor de eksisterende specialer samarbejder om det akutte. Jeg 
er – hvilket nok ikke kommer som en overraskelse - klart tilhænger af den sidste 
holdning, idet jeg har svært ved at forestille mig ortopædkirurgien uden en væ-
sentlig akutfunktion, som grundlaget for en stor del af vores virke – og lige så 
vigtigt, uden en væsentlig indflydelse på organiseringen af akutfunktionerne. 
Et andet emne der har været i fokus, er lægernes forhold til industrien. Holdningen 
er at et samarbejdet er vigtigt, men at det skal være fuldstændigt gennemsku-
eligt.

LVS’ medlem af styregruppen for akut-databasen under RKKP
Benn Duus
RKKP (Regionernes Klinisk Kvalitets Program) har igennem 2 år arbejdet med at 
etablere en fælles akutdatabase. Formålet med databasen er at bidrage til be-
skrivelse af kvaliteten i akutsektoren, at sikre identifikation af og efterlevelse af 
best practice samt at kunne identificere og forebygge spild af ressourcer.
Undertegnede er medlem af styregruppen. Første møde i styregruppen blev 
holdt i foråret 2013, og der har siden løbende været møder med henblik på at 
udarbejde et generisk patientforløb. Dette er en omfattende proces, idet den 
omfatter samtlige lægelige specialer, som har akutte hospitalskontakter.
I løbet af det sidste år har man arbejdet med at identificere relevante indikato-
rer, og det er planlagt, at man i løbet af det sidste halve år af 2014 endeligt vil 
beslutte, hvilke indikatorer, der skal anvendes.
Der var tidligere en forventning om, at databasen ville kunne startes i løbet af 
2014, men dette tidspunkt er udskudt til 2015.

LVS’ medlem af Det Nationale Udvalg for Kliniske Retningslinjer under 
Sundhedsstyrelsen
Benn Duus
Ved finansloven 2012 blev der afsat 20 mio. kr. årligt i en 4-årig periode, i alt 80 
mio. kr., til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Arbejdet blev placeret 
i Sundhedsstyrelsen, og der blev etableret en styregruppe, et nationalt udvalg, 
en metodearbejdsgruppe og en række faglige arbejdsgrupper. Undertegnede 
repræsenterer lægevidenskabelige selskaber i Det Nationale Udvalg for Kliniske 
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Retningslinjer. Udvalget skal rådgive Sundhedsstyrelsen vedrørende principper 
og kriterier for valg af emner til De Nationale Kliniske Retningslinjer.
Der har været en meget stor aktivitet i Det Nationale Kliniske Udvalg, og særligt 
i Sundhedsstyrelsen, i forhold til at udarbejde kliniske retningslinjer. Der ligger nu 
en fast proces for, hvorledes retningslinjerne skal udarbejdes. Der har været en 
grundlæggende diskussion af, hvorledes disse implementeres, og hvorledes det 
sikres, at de får betydning i hverdagen.
Der har nu været flere runder, hvor de relevante interessenter kunne fremsende 
ønsker om udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, og der ligger fortsat 
en række retningslinjer, der er blevet eller bliver prioriteret til udarbejdelse. 
Der har været en forventning om, at man i dette regi ville kunne få udarbejdet en 
række retningslinjer inden for de enkelte specialer. Dette er imidlertid ikke reali-
stisk, man skal være opmærksom på, at ortopædkirurgi kun er ét af 38 lægelige 
specialer, og alle de øvrige specialer har ønsker, som vi. Der er derfor ingen vej 
udenom for at de videnskabelige selskaber fortsat udarbejder korte kliniske ret-
ningslinjer, som hidtil.
Det må konstateres, at det ortopædkirurgiske speciale er blevet rimeligt pri-
oriteret, og der er nu produceret en national klinisk retningslinje for udvalgte 
skulderlidelser, en klinisk retningslinje for diabetiske fodsår og i eftersommeren 
2014 har den nationale kliniske retningslinje for behandling af distale radiusfrak-
turer netop været i høring. 
Det kan, som sidste år, konstateres, at arbejdet har været positivt og målrettet. 
Det kan forventes, at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer for væ-
sentlige områder, så som de nævnte skulderlidelser, diabetiske fodsår og distale 
håndledsfrakturer inden for ortopædkirurgien, men det kan ikke forventes, at 
der i dette regi vil blive udarbejdet retningslinjer inden for mange andre områder. 
De enkelte fagområder må som hidtil fortsætte med at udarbejde korte kliniske 
retningslinjer (KKR).

DADLs netværksgruppe vedr. akutområdet
Benn Duus
Netværksgruppen er nedsat af DADL og lægevidenskabelige selskaber. 
Undertegnede repræsenterer lægevidenskabelige selskaber, indstillet af DOS.
Det er gruppens formål at følge udviklingen inden for akutområdet i Danmark i 
forhold til kliniske, uddannelsesmæssige, organisatoriske og forskningsmæssige 
aspekter. Gruppen har med udgangspunkt i dette formål udarbejdet et poli-
tikpapir, som blev forelagt på dette års lægemøde. Titlen var ”Behov for mere 
ensartet fælles akutmodtagelser, speciallægen med i front. Alle akutte patienter, 
der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tids-
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punkt”. Politikpapiret blev vedtaget som Lægeforeningens politik på akutområ-
det ved lægemødet i april 2014. Arbejdsgruppen er herefter nedlagt.

Dansk Tværfaglig Register for Hoftenære Lårbensbrud
Henrik Palm
Styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud – tid-
ligere kendt som det Nationale Indikator Projekt (NIP) - er bredt repræsenteret 
fra ortopædkirurgien, geriatrien, sygeplejen og fysioterapien under nuværende 
formandskab af Niels Dieter Röck OUH.
På registrets hjemmeside: (www.sundhed.dk/Sundhedsfaglig/kvalitetsdata/kli-
niske-kvalitetsdatabaser/akutte-sygdomme/hoftebrud-nip/) kan Årsrapporten 
for 2013 downloades. Alle data baseres på indberetninger til landspatientregi-
stret, så tilliden til registret bør være høj, om end afdelingerne bør sikre korrekt 
SKS-kodning. 
Det samlede antal hoftebrud er for første gang i flere år let stigende, måske 
et udtryk for at antallet af ældre nu har overhalet den såkaldte foryngring af 
de ældre. Afdelingerne er overordnet blevet bedre til at indberette og opfylde 
indikatormålene for de 6 proces- og 5 resultat indikatorer – om end der fort-
sat er store variationer. På regionsplan opfyldes de fastsatte mål for de fleste 
indikatorer. I forhold til ortopædkirurgiens øvrige patientgrupper er mortalitets- 
og re-operationsraten for hoftebrudspatienter fortsat meget høj, med behov 
for kontinuerligt fokus. Styregruppen har således opdateret indikatorsættet fra 
2015.

Styregruppen for etablering af landsdækkende database for multi-
traumer
Morten Schultz Larsen
På Traumekonferencen i Århus 25. – 26. november 2013 afholdt styregruppen 
en konsensusdebat vedrørende etablering af en landsdækkende database for 
multitraumer. Med i debatten var Paul Bartels fra RKKP (Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklingsprogram), som gav udtryk for, at man så en sådan database 
som en naturlig del af den fremtidige Akut Database. På den baggrund frem-
sendte Styregruppen en ansøgning til RKKP og fik positiv tilbagemelding om, at 
databasen nu er et selvstændigt ben i Akut Databasen under RKKP. Under disse 
nye vilkår har styregruppen reetableret sig med undertegnede som formand. 
Med i gruppen er der lægefaglige deltagere fra alle regioner, de fire Level 1 cen-
tre, repræsentanter fra DOS, DASAIM og LVS, en repræsentant fra kompetence 
center Midt, og en repræsentant fra Styregruppen har søgt og fået tildelt ca. 
400.000 Kr. fra ATLS Denmark Fond til dækning af etableringsomkostninger. 
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IT system til registrering er allerede etableret og Styregruppen vil i den nær-
meste fremtid implementere registreringen på de fire Level 1 traumecentre. 
Styregruppen anser AIS kodning som en meget essentiel del af en landsdæk-
kende database for multitraumer, men erkender også, at netop dette er en stor 
forhindring for mange afdelinger, så vi vil etablere et nationalt AIS kodekontor 
og dermed tilbyde central AIS kodning, og således gøre det muligt for alle syge-
huse, der modtager traumepatienter, at deltage

Sundhedsstyrelsens metodearbejdsgruppe for nationale kliniske ret-
ningslinjer
Claus Munk Jensen
Der har ikke været aktivitet i gruppen det sidste år. Der er udarbejdet en ny 
metodebog, som udkom januar 2014, men ikke med metodearbejdsgruppen 
involveret.

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende implementering af na-
tionale kliniske retningslinjer
Klaus Hindsø
Arbejdsgruppen har i 2013/14 afholdt fem møder med det formål at afdække 
implementeringsmuligheder af de nye Nationale Kliniske Retningslinjer. Møderne 
har været med deltagelse fra en bred vifte af organisationer og faggrupper, som 
skal anvende de kommende Retningslinjer. Sundhedsstyrelsen har efter en gen-
nemgang af den eksisterende evidens på området og efter diskussion i arbejds-
gruppen fremlagt et katalog over implementeringstiltag i såvel politiske, admini-
strative som faglige dele af sundhedssystemet. Gruppen forventer at afslutte sit 
arbejde i slutningen af 2014. Implementeringshåndbogen, som er resultatet af 
arbejdet i SST og arbejdsgruppen, kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-
kliniske-retningslinjer/implementeringshaandbog#

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nationale kliniske retningslinjer 
for udvalgte skulderlidelser
Bo Sanderhoff Olsen
Den nye Nationale Kliniske Retningslinje er nu godkendt og udgivet. Gruppen har 
holdt møder med fysioterapeuter og praktiserende læger som led i implemente-
ringen. Det er gruppens oplevelse, at retningslinjen fungerer godt.
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Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Specialeplanlægningen
Per Kjærsgaard-Andersen, ordinært medlem af udvalget.
Status over perioden november 2013 til august 2014
Hovedaktiviteter i det Rådgivende Udvalg har i den pågældende periode været 1) 
Rådgivning omkring kommende revision af specialeplanerne samt den pågående 
specialegennemgang; 2) Rådgivning omkring etablerede udviklingsfunktioner 
samt 3) Rådgivning omkring monitorering af funktionerne i Specialeplanerne.
Set med ”DOS-brillerne” har der ikke været de store udfordringer i det pågående 
år. Jeg har været i løbende dialog med bestyrelsen omkring deres møder med 
Sundhedsstyrelsen vedrørende en revideret specialeplan, og det er min ople-
velse at møderne (som jeg ikke deltager i) har været konstruktive og dialogba-
seret. Det kan jeg sige ikke har været tilfældet i alle specialer! Min oplevelse er, 
at vi ved den første Specialeplan i 2010 fik ”vendt alle sten” – såvel i forhold til 
Styrelsen, men også internt, så det næppe er de store justeringer vi vil se i det 
ortopædkirurgiske speciale. 
Udviklingsfunktioner er typisk aktiviteter som er nye og endnu ikke fuldt ud do-
kumenteret og derfor skal holdes under en naturlig tæt observation. Vores spe-
ciale er involveret i enkelte udviklingsfunktioner, bl.a. implantation og transplan-
tation af brusk og menisk, discusproteser ved degenerative nakke- og rygsyg-
domme og knogleintegrerede femurproteser ved amputerede yngre patienter. 
Der har ikke været nogen ”kritisk” debat af disse funktioner i det pågældende 
år.
Relativ megen tid hos specialerne er i årets løb gået med udpegning af funktioner 
til monitorering af specialeplanen, samt efterfølgende indhentning af materialet. 
Da vores speciale jo startede ½ år senere end alle de øvrige specialer (grundet 
vores specifikke proces med SST i foråret 2010) kunne der kun samles data for 
et ½ år. Vi var derfor i dialog med SST om kvaliteten ved dette, men SST fast-
holdt, at man ønskede de anførte data. Det er vores oplevelse at SST primært 
vil anvende disse første data til at planlægge næste monitoreringsrunde. Ved 
denne runde må det således forventes, at volumen, antal specialister tilknytte 
funktionen samt dokumenteret forskning, vil indgå i den samlede vurdering af, 
om en specialiseret funktion (Regionsfunktion og Højt Specialiseret Funktion) 
kan fastholdes.
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RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin), Fagudvalg for 
Tromboseprofylakse til ortopædkirurgiske patienter
Søren Overgaard
Fagudvalget fik i 2014 godkendt en vejledning om anvendelsen af trombose-
profylakse til udvalgte ortopædkirurgiske patienter: www.rads.dk

Dansk Selskab for Geriatri arbejdsgruppe vedr. ortogeriatri
Benn Duus
Dansk Selskab for Geriatri har nedsat en arbejdsgruppe om ortogeriatri og har 
udarbejdet en status om ortogeriatri i Danmark.
Undertegnede har sammen med overlæge Henrik Palm, Hvidovre Hospital, og 
overlæge Carsten Fladmose, Odense Universitetshospital, repræsenteret Dansk 
Ortopædisk Selskab i arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen har besluttet, at det ortogeriatriske område, særligt områ-
det for så vidt angår ældre patienter med hoftenære frakturer, er et så væ-
sentligt område, at der bør udarbejdes en national klinisk retningslinje herfor. 
Arbejdsgruppen har derfor lavet et oplæg til udarbejdelse af en national klinisk 
retningslinje, og oplægget er af de to selskaber fremsendt til Sundhedsstyrelsen 
med henblik på prioritering. Området er desværre endnu ikke blevet prioriteret.

Lægehåndbogen – fagredaktør
Klaus Hindsø
Lægehåndbogen og Patienthåndbogen er et elektronisk opslagsværk under 
www.sundhed.dk, som ejes af Danske Regioner og de 5 regioner. Med over 1,5 
mio. besøgende hver måned, er der tale om et flittigt brugt opslagsværk med 
stor betydning for blandt andet implementering af de nye Nationale Kliniske 
Retningslinjer. Artiklerne er under løbende revision.

EFORT - EBOT eksaminatorer
Bjarne Møller-Madsen
EBOT (European Board of Orthopaedics and Traumatology) eksamen afholdes 
en gang om året. Eksamen består af to sektioner. Den ene er en skriftlig ek-
samination, som typisk forløber i juni måned. Denne eksamen består af 100 
MCQ`s og er webbaseret. Den anden sektion er mundtlig og forløber typisk 
i oktober over en weekend. Denne eksamination består af fem 30 minutters 
sessioner. Sessionerne dækker overekstremiteten, underekstremiteten, rygsøj-
len, børneortopædi samt en session, som dækker biomekanik, basal statistik og 
”outcome based medicine”. Antal deltagere er begrænset til 80 deltagere. Dette 
års mundtlige eksamen foregår på et hospital i Wien. 
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Antallet af ansøgere er stigende. Ansøgerne skal være speciallæger i ortopædi 
og EU borgere eller borgere i Norge, Schweiz, Kroatien, Israel eller Tyrkiet. 
Grundet stigende antal tilmeldinger ønskes der oprettet flere centre i EU, hvor 
den afsluttende mundtlige eksamen kan forløbe. Videre arbejdes der på at til-
byde en del af eksamen på flere forskellige sprog. Aktuelle eksaminer evaluerer 
alene eksaminandens teoretiske viden. Aktuelt undersøges mulighederne for 
også at kunne tilbyde en evaluering af eksaminandens praktiske færdigheder. 
Eksamensformand er en portugisisk kollega Prof Dr Jorge Mineiro M.D., Ph.D, 
FRCSEd. Aktuelt er EFORT undervejs med et forslag til et fælles europæisk core 
curriculum for den ortopædkirurgiske uddannelse i EU.

SICOT - National Delegate
Michael Mørk Petersen
Jeg er i gang med mit første år som Danish national representative i SICOT 
(Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie) og mit 
kendskab til selskabet begrænser sig indtil nu til deltagelse i SICOT kongressen 
i Dubai 2012. SICOT er en verdensomspændende organisation stiftet i 1929 
med følgende formål: “to promote the advancement of the science and art of 
orthopaedics and traumatology at international level in particular for the im-
provement of patient care, and to foster and develop teaching, research and 
education”
SICOT, der i 2008-11 havde dansk formand (Cody Bünger), holder verdenskon-
gres årligt. I 2014 er det 19.-22. november i Rio Janeiro, hvor der ud over det 
videnskabelige program bl.a. er præsidentvalg på programmet.

The Bone and Joint Decade 2010-2020
Benny Dahl
Bevægeapparatets Årti 2010 - 2020 er en fortsættelse af samarbejdet med 
The Bone and Joint Decade etableret i januar 2000 i WHO´s hovedkvarter i 
Geneve. I perioden 2000 til 2010 har der været afholdt et antal symposier med 
tværfaglig repræsentation med fokus på en lang række muskuloskeletale lidelser 
som f.eks. osteoartrose, hoftenære femurfrakturer, idrætsmedicin og rehabili-
tering. I Danmark har en række initiativer været iværksat i 2013 i et samarbejde 
mellem Dansk Militærmedicinsk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab, og Danske 
Fysioterapeuter. Bl.a. har der været afholdt symposium om traumatiske under-
ekstremitetsamputationer i november 2013 på Bispebjerg Hospital. Det inter-
nationale møde i Joint and Bone Decade afholdtes i Rio de Janeiro i juli 2013, 
men uden dansk deltagelse på grund af økonomiske hensyn. Det afholdtes for-
retningsudvalgsmøde 30. juni 2014, og Benny Dahl blev valgt som menigt for-
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retningsudvalgsmedlem. Der var enighed om at et øget fokus på rygsygdomme 
vil være relevant, herunder: 

at få rygsygdomme på den politiske dagsorden• 
at markere vigtigheden af en tværfaglig indsats• 
at markere regionale forskelle i behandling• 
at markere sociale/økonomiske aspekter• 
samt at inddrage patientperspektiv• 

Næste møde i forretningsudvalget planlægges afholdt i efteråret 2014, og om 
muligt vil et eller flere medlemmer af forretningsudvalget deltage i den inter-
nationale Bone and Joint kongres i London 12. og 13. oktober 2014. En dansk 
repræsentation ved dette møde afhænger dog af muligheden for økonomisk 
støtte.
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Videnskabeligt program
De videnskabelige sessioner (foredrag, postersessioner og posterudstilling) er 
listet på de følgende sider i kronologisk orden.

Posterne i udstillingen (inklusive de, som præsenteres ved postersessionen) er 
herefter listet i den orden, som de er ophængt. Det er tillige tilstræbt, at der er 
ophængt efter fagområde/emne.

Kun titel og forfattere er listet i herværende bulletin. Abstracts vil som vanligt 
blive trykt i en særlig abstractbog, som udleveres ved kongressen, og som også 
vil blive tilgængelig i en online udgave på hjemmesiden.

Steen Lund Jensen
Redaktør
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Session 1: Hip
Onsdag den 22. oktober
09:00 – 10:30
Lokale: Reykjavik

Chairmen: Nanna Sillesen Hylleholt / Mogens Berg Laursen

1. Prosthetic Joint Infection (PJI): Bacterial Identification with Heat Flow 
Detection in Sonication Fluid of Removed Total hip or knee Arthroplasty 
(THA/TKA)
Christen Ravn, Michael Kemp, Per Kjærsgaard-Andersen, Søren Overgaard

2. Revision risk of cementless metal-on-metal total hip arthroplasty is 
influenced by component brand
Claus Varnum, Alma B. Pedersen, Mäkelä Keijo, Leif Ivar Havelin, Johan Kärrholm, 
Søren Overgaard

3. Regional differences between US and Europe in radiological oste-
oarthritis and self assessed quality of life in patients undergoing Total 
Hip Replacement (THR) surgery
Kirill Gromov, Meridith Greene, Nanna Sillesen, Peter Gebuhr, Anders Troelsen, 
Henrik Malchau

4. The “true” incidence of prosthetic joint infection after 32,896 pri-
mary total hip arthroplasties: A prospective cohort study
Per Hviid Gundtoft, Søren Overgaard, Henrik Carl Schønheyder, Jens Kjølseth 
Møller, Per Kjærsgaard-Andersen, Alma Becic Pedersen

5. Comparison of outcomes and complications of hip arthroscopy for 
mixed hip disorders in adolescents versus adults: a prospective cohort 
study
Manoj Ramachandran, Pramod Achan, Martin Gottliebsen, Bjarne Møller-
Madsen
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6. Higher UHMWPE wear rate in cementless compared with cemented 
cups with the Saturne® Dual-Mobility system.
Steffan Tabori Jensen, Morten Homilius, Christina Frølich, Torben Bæk Hansen, 
Maiken Stilling

7. Early morbidity after aseptic revision hip arthroplasty in Denmark. A 
2 year nationwide study.
Martin Lindberg-Larsen, Christoffer Calov Jørgensen , Torben Bæk Hansen, 
Søren Solgaard, Henrik Kehlet

8. Promising migration Pattern at 1 year follow-up of the short Primoris 
Femoral Stem
Mogens Berg Laursen, Janus Duus Christiansen, Gordon Blunn, Poul Torben 
Nielsen

9. Fast-track pathway for reduction of dislocated Hip Arthroplasty re-
duces surgical delay and length of stay
Kirill Gromov, Fatin Willendrup , Henrik Palm, Anders Troelsen, Henrik Husted

10. Re-revision rates following revision of cemented and cementless 
primary hip arthroplasty
Kirill Gromov, Alma Pedersen, Søren Overgaard, Peter Gebuhr, Henrik Malchau, 
Anders Troelsen

11. Can hip surgeons code periprosthetic joint infection? A cross-sec-
tional study of data validity in the Danish National Patient Registry.
Jeppe Lange, Alma B. Pedersen, Anders Troelsen, Kjeld Søballe

12. No association between pseudotumors, high serum metal-ion le-
vels and metal hypersensitivity in large-head metal-on-metal total hip 
arthroplasty at 5-7-year follow-up
Mette Holm Hjorth, Maiken Stilling, Kjeld Søballe, Lars Hans Bolvig, Inger 
Mechlenburg, Stig Storgaard Jakobsen
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Session 2: Sportstrauma
Ondag den 22. oktober
09:00 – 10:30
Lokale: Stockholm/Copenhagen

Chairmen: Morten Boesen Morten / Michael Rindom Krogsgaard 

13. Is the use of oral contraceptives associated with operatively treated 
anterior cruciate ligament injury? A case-control study from the Danish 
Registry of Knee Ligament Reconstruction
Lene Rahr-Wagner, Theis Thillemann, Frank Menhert, Alma Pedersen, Martin 
Lind

14. Limited Osteochondral Repair by a Biomimetic Collagen Scaffold - 
One to Three Years Clinical and Radiological Follow-Up
Bjørn Christensen, Casper Foldager, Niels Christian Jensen, Cody Bünger, Martin 
Lind

15. One-year follow-up after ACL reconstruction – surgeon or physical 
therapist ?
Ina Wieland Nielsen, Kirsten Bettina Jensen, Jonathan Jetsmark Bjerre, Peder 
Klement Jensen, Michael R. Krogsgaard

16. The association between patient-reported outcomes and physical 
outcome measures in Danish patients one year after anterior cruciate 
ligament reconstruction 
Jonathan Comins, Bettina Jensen, Ina Wieland Nielsen, Volkert Siersma, Michael 
Krogsgaard

17. Previous knee-injury and low knee function score increase risk of 
future knee injury in adolescent female football
Mikkel Bek Clausen, Lars Tang, Mette Kreutzfeldt Zebis, Peter Krustrup, Per 
Hölmich, Kristian Thorborg
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18. Significant role on rotatory stability of the anterolateral ligament in 
ACL insufficient knees 
Mette Tavlo, Salameh Eljaja, Jørgen Tranum-Jensen, Volkert Siersma, Michael 
Rindom Krogsgaard

19. Redislocation after conservative treatment of primary patellar dis-
locations
Bo Kaewkongnok, Anders Bøvling, Celia Møllenborg, Bjarke Viberg, Lars Blønd

20. Do ACL patients suffer from comorbidity and is there any associa-
tion between comorbidity and the risk of ACL revision surgery? A na-
tionwide population-based case-cohort study of 13,443 ACL recon-
structed patients
Lene Rahr-Wagner, Theis Thillemann, Martin Lind, Alma Pedersen

21. Autologous Dual Tissue Transplantation for Osteochondral repair - 
One Year Clinical and Radiological Follow-Up
Bjørn Christensen, Casper Foldager, Martin Lind

22. Posterior cruciate ligament reconstruction in skeletal immature 
children; a case series of six patients.
Ole Gade Sørensen, Peter Faunø, Svend Erik Christiansen, Martin Lind

23. Testing basic competency in knee arthroscopy using a virtual reality 
simulator: Exploring reliability and validity
Mads Emil Jacobsen, Morten Jon Andersen, Claus Ol Hansen, Lars Konge

24. Treatment of posterior cruciate ligament tear combined with poste-
ro-lateral instability in skeletal immature children.
Ole Gade Sørensen, Peter Faunø, Svend Erik Christiansen, Martin Lind
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Session 3: Hand/wrist
Ondag den 22. oktober
09:00 – 10:30
Lokale: Helsinki/Oslo

Chairmen: Jesper O. Schønnemann / Pernille Leicht 

25. Increased migration and more revisions of MOTEC compared with 
ELECTRA cups. A 2-year RSA study of trapeziometacarpal prostheses
Maiken Stilling, Torben Bæk-Hansen

26. High early revision rate in a new cemented polyethylene cup in tra-
peziometacarpal total joint arthroplasty
Jens Knak, Torben Bæk Hansen

27. Test-retest reliability of Antonovsky’s 13-item Sense of Coherence 
scale in patients with hand-related injures
Alice Ørts Hansen, Hanne Kaae Kristensen, Ragnhild Cederlund, Hans Tromborg

28. Skin tear correlates to the degree of contracture when treated for 
Dupuytrens contracture with Xiapex
Christian Fagernæs, Susanne Mallet

29. Long-term effect of surgery for thumb in palm in adolescent cere-
bral palsy patients.
Hans Tromborg, Alice Ørts

30. Short term results of the Maestro Total Wrist Arthroplasty for pri-
mary and revision arthroplasty
Allan Ibsen Søensen, Peter Axelsson

31. Trapezium resection vs. cemented cup revision in cup failures of the 
trapeziometacarpal total joint prostheses of the thumb
Jens Knak, Torben Bæk Hansen
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32. Xiapex® (collagenase clostridium histolyticum) – treatment of pa-
tients with recurrence-Dupuytren’s contracture – 1 year follow-up 
Søren Larsen , Karina Liv Hansen, Tune Ipsen, Jens Lauritsen

33. Long - term results of total joint arthroplasties with Elektra prothe-
sis in trapeziometacarpal osteoarhritis
Barbara Kulinski

34. Equally good methods for determination of bone quality of the tra-
pezium
Kamille Breddam Mosegaard, Nadja Bouteldja, Maiken Stilling, Torben Bæk 
Hansen

35. Complication rates following volar plating of distal radius fractures 
in relation to fracture pattern and surgeon experience.
Andreas Qvist Christensen, Nina Madsen, Erik Valen, Casper Bindzus Foldager

36. Short term result of a stable modified Brunelli 360 degree technique 
for reconstruction of scapho-lunate ligament .
Allan Ibsen Sørensen, Jonny Andersson
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Postersession I
Onsdag den 22. oktober
11:00 – 12:00
Lokale: Reykjavik

Chairmen:  Morten Bøgehøj / Henrik Morville Schroeder

139. One-year evaluation: Is there effect of 8 weeks supervised pro-
gressive resistance training after unicompartmental knee arthropla-
sty?
Peter Bo Jørgensen, Søren Bie Bogh, Signe Kierkegaard, Henrik Sørensen, Kjeld 
Søballe, Inger Mechlenburg

140. Is gait velocity and gait quality associated with hip muscle strength 
in hip osteoarthritis patients scheduled for total hip arthroplasty?
Signe Rosenlund, Dennis Brandborg Nielsen, Søren Overgaard, Carsten Jensen, 
Anders Holsgaard-Larsen

141. Objectively measured physical activity – reference data obtained 
from a Dutch population with a three-axial accelerometer
Signe Kierkegaard, Inger Mechlenburg, Bernd Grimm, Ide Heyligers, Rachel 
Senden

142. Validation of intraoperative reported angle measurements in pe-
riactabular osteotomy
Sepp De Raedt, Inger Mechlenburg, Maiken Stilling, Marleen de Bruijne, Lone 
Rømer, Kjeld Søballe

143. Safety of Vitamin E infused high wall liners for routine use in pri-
mary THA: Single center, short term follow-up of 767 cases
Nanna Sillesen Hylleholt, Christopher Barr J., Peter Gebuhr, Henrik Malchau, 
Henrik Husted, Troelsen Anders

144. Acetabular dysplasia increases risk for malpositioning of the ace-
tabular component in Total Hip Arthroplasty (THA)
Kirill Gromov, Meridith Greene, Christopher Barr, Peter Gebuhr, Henrik Malchau, 
Anders Troelsen
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145. High frequency of cystic pseudotumors in large-head metal-on-
metal total hip arthroplasty at 5-7 years follow-up.
Mette Holm Hjorth , Niels Egund, Inger Mechlenburg, Stig Storgaard Jakobsen, 
Kjeld Søballe, Maiken Stilling

146. Radiologic and histologic appearance of metal-bone interphase in 
failed tibial component in total knee arthroplasty. A retrieval study.
Tue Smith Jørgensen, Thomas Lind, Henrik Schrøder, Eva Balslev

147. Hip arthroplasty with the Primoris® stem – Bone remodelling 
around a short femoral neck stem
Janus Duus Christiansen, Lauersen Mogens Berg, Gordon Blunn, Poul Torben 
Nielsen

148. Prevalence of kidney dysfunction at elective total hip arthroplasty 
operations.
Helene Berg-Nielsen, Morten Boye Petersen, Mette Brimnes Damholt, Søren 
Solgaard

149. Average cyst volume per cyst-patient decreases over a 10-year 
period after periacetabular osteotomy
Inger Mechlenburg, Jens R. Nyengaard, John Gelineck, Kjeld Søballe
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Postersession II
Onsdag den 22. oktober
11:00 – 12:00
Lokale: Stockholm/Copenhagen

Chairmen:  Thomas Jakobsen / Kjeld Søballe

154. Pain distribution in primary care patients with hip osteoarthritis – 
a descriptive study
Erik Poulsen, Søren Overgaard, Jacob Toft Vestergaard, Henrik Wulff Christensen, 
Jan Hartvigsen

155. The effect of periacetabular osteotomy (PAO) on the clinical out-
come in patients with retroverted acetabulum - a prospective cohort 
study
Victoria Schmiegelow, Bjarke Løvbjerg Viberg, Ole Ovesen, Søren Overgaard

156. Evaluation of bone mineral density and bone markers in femoral 
amputees prior to osseointegrated implant surgery 
Rehne Lessmann Hansen, Peter Holmberg Jørgensen, Kjeld Søballe, Klaus Kjær 
Petersen, Maiken Stilling

157. Amputation after failed knee arthroplasty
Tinne B Gottfriedsen Tinne Brandt Gottfriedsen, Anders Odgaard Anders 
Odgaard, Henrik M Schrøder Henrik Morville Schrøder

158. Acceptable agreement between Inertia-based Measurement Unit 
and Optical Motion Capture System applied in quantitative measure-
ment of physical function in patients
Inger Mechlenburg, Peter Bo Jørgensen, Henrik Sørensen, Dennis B Nielsen, 
Bernd Grimm, Kjeld Søballe

159. Intervertebral disc degenerative changes after intradiscal injec-
tion of TNF-α in a porcine model
Ran Kang, Haisheng Li, Kresten Rickers, Steffen Ringgaard, Lin Xie, Cody Bünger
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160. A month of heavy resistance exercise increases the amount of 
Collagen XIV in the endomysium close to the human MTJ 
Jens Rithamer Jakobsen, Abigail Mackey, Andreas Knudsen, Manuel Koch, 
Michael Kjaer, Michael Rindom Krogsgaard

161. Pharmacokinetics of vancomycin in porcine bone obtained by mi-
crodialysis
Mats Bue, Hanne Birke-Sørensen, Theis Muncholm Thillemann, Kjeld Søballe, 
Mikkel Tøttrup

162. Collagen types and distribution at the human myotendinous junc-
tion (MTJ)
Jens Rithamer Jakobsen, Abigail Mackey, Andreas Knudsen, Manuel Koch, 
Michael Kjaer, Michael Rindom Krogsgaard

163. Can gait deviation index be used effectively for the evaluation 
of gait pathology in total hip arthroplasty? An explorative randomized 
trial
Carsten Jensen, Signe Rosenlund, Dennis B. Nielsen, Søren Overgaard, Anders 
Holsgaard-Larsen

164. Validation and inter-tester reliability of a tri-axial accelerometer-
based classification of daily activities
Marianne Tjur, Kenneth Juul Laugesen, Kamilla Nygaard Jensen, Mads Grosmann 
Svendsen, Inger Mechlenburg, Signe Kierkegaard
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Postersession III
Onsdag den 22. oktober
11:00 – 12:00
Lokale: Helsinki/Oslo

Chairmen:  Jeannette Ø. Penny / Anders Troelsen

165. Does an intensive alcohol cessation intervention at the time of 
fracture surgery induce spontaneous smoking cessation? - The Scand-
Ankle study
Erika Wernheden, Marianne Aalykke, Bolette Pedersen, Julie W. M. Egholm, 
Hanne Tønnesen

166. Compression in Anklefracture Treatment, the CAT-study
Rikke Winge, Stig Sonne-Holm, Camilla Ryge , Hans Gottlieb, Lasse Bayer

167. Characteristics of non-participants in orthopaedic research – A 
study of patients undergoing ankle fracture surgery and declining par-
ticipation in a randomized clinical trial
Marianne Aalykke, Erika Wernheden, Bolette Pedersen , Julie Weber Melchior 
Egholm, Hanne Tønnesen 

168. Early Complications of Ankle Fractures Following Treatment with 
Ilizarov External Fixator or Open Reduction Internal Fixation
Josefin Roslund , Matilda Svenning, Michael Brix, Morten Schultz Larsen

174. Knee Joint Loading Indices Before and 3 Months after Arthroscopic 
Partial Medial Meniscectomy
Jonas B. Thorlund, Mark W. Creaby, Martin Englund, Nis Nissen, L. Stefan 
Lohmander, Anders Holsgaard-Larsen

177. Outcome and risk of revision after shoulder replacement in patients 
with osteoarthritis: 1,209 cases from the Danish Shoulder Arthroplasty 
Registry
Rasmussen Jeppe, Anne Polk, Anne Kathrine Belling Sørensen, Bo Sanderhoff 
Olsen, Stig Brorson
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181. Biomechanical symmetry of a hip joint altered by Perthes’ disease
Remel Salmingo, Tina Skytte, Marie Sand Traberg, Kaj-Åge Henneberg , Klaus 
Hindsø, Christian Wong

184. The EOS imaging system: Workflow and radiation dose in scoliosis 
examinations
Bo Mussmann, Stig Jespersen, Trine Torfing

185. Stand-alone XLIF; 22 Consecutive patients with degenerative sco-
liosis and foraminal stenosis a 2 year follow-up
Emil Hansen

186. Early surgical stabilization of rib fractures using a minimally inva-
sive procedure: a pilot study
Kiran Anderson, Jesper RAvn, Henrik Eckardt

192. Ewings´sarcoma of the calcaneus treated by limb sparing surgery 
with calcanectomy and reconstruction with a composite of an allograft 
and a vascularised osteocutaneous fibula graft.
Werner Hettwer, Lisa Toft Jensen, Michael Mørk Petersen
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Session 4: Foot/ankle
Torsdag den 23. oktober
09:30 – 10:30
Lokale: Reykjavik

Chairmen: Jørgen Baas / Johnny Frøkjær 

37. Postoperative oxygenation and metabolism of the soft tissue cove-
ring total ankle replacement
Frank Linde, Niels Christian Jensen, Kristian Kibak Nielsen, Hanne Birke-
Sørensen

38. Completeness and data validity in the Danish Achilles Tendon Rupture 
Database
Michael Bilde Kuhlman, Anders Troelsen, Kristoffer Barfod

39. Survival of 308 total ankle replacement. A 1-14 years follow-up.
Niels Chr. Jensen

40. Five year survival rate of STAR ankle replacement
Johnny Frøkjær, Lasse Petersen

41. No correlation between Bone cyst volume and clinical symptoms in 
patients with ankle replacement
Ellen Hamborg-Petersen, Trine Torfing, Janni Jensen, Johnny Frøkjær

42. Clinical outcome in 308 total ankle replacement. A 1-14 years fol-
low-up.
Kristian Kibak Nielsen, Niels Christian Jensen, Claus Sundstrup, Frank Linde

43. Functional rehabilitation of patients with acute Achilles tendon rup-
ture: A meta-analysis of current evidence.
Kristoffer Weisskirchner Barfod, Troels Mark-Christensen, Thomas Kallemose, 
Anders Troelsen
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44. Severely reduced functional outcome at mean 9 year follow-up af-
ter complications associated with acute Achilles tendon rupture
Kristoffer Weisskirchner Barfod, Thor Magnus Sveen, Ann Ganestam, Lars Bo 
Ebskov, Marko Nabergoj, Anders Troelsen
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Session 5: Shoulder/elbow
Torsdag den 23. oktober
09:30 – 10:30
Lokale: Stockholm/Copenhagen

Chairmen: Theis Tillemann / Steen Lund Jensen

45. Physiotherapy improves patient reported shoulder function and he-
alth status in patients with subacromial impingement syndrome
Filip Holst Storgaard, Christina Gravgaard Pedersen, Majbritt Lykke Jensen, Steen 
Lund Jensen

46. Persistent pain after shoulder replacement: A nationwide question-
naire study.
Karen Toftdahl Bjørnholdt, Birgitte Brandsborg, Kjeld Søballe, Lone Nikolajsen

47. Pitfalls in the self-management of pain after outpatient surgery: An 
exploratory analysis
Karen Toftdahl Bjørnholdt, Lone Dragnes Brix, Lone Nikolajsen

48. Frozen shoulder - appearance in the electron microscope
Mads Okholm, Abigail Mackey, Klaus Qvortrup, Jens Jakobsen, Thomas Hansen, 
Michael Krogsgaard

49. Anatomical changes in the aging sternoclavicular joint
Martin Wyman Ratchke, Jørgen Tranum-Jensen, Michael R. Krogsgaard

50. Latissimus Dorsi Tendon Transfer for Irreparable Posterosuperior 
Rotator Cuff Tears. A retrospective study of 38 Cases
Magnús Pétur Bjarnason Obinah, Theis Muncholm Thillemann, Janne Ovesen, 
Brian Elmengaard, Hans Viggo Skjeldborg Johannsen

51. Revision total elbow arthroplasty using the linked Coonrad-Morrey 
implant.
Hans Viggo Skjeldborg Johannsen, Janne Ovesen
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52. Complications and revision surgery of the reverse shoulder arthro-
plasty
Janne Ovesen, Thomas Falstie Jensen, Hans Viggo Skjeldborg Johannsen
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Session 6: Tumor
Torsdag den 23. oktober
09:30 – 10:30
Lokale: Helsinki/Oslo

Chairmen:  Werner Herbert Hettwer / Jørgen Peter Holmberg 
Jørgensen 
 
53. Excess mortality in soft tissue sarcoma patients: a Danish populati-
on-based study
Katja Maretty-Nielsen, Ninna Aggerholm-Pedersen, Johnny Keller, Akmal Safwat, 
Steen Baerentzen, Alma Pedersen

54. Prognostic preoperative parameters for survival in patients treated 
by joint replacement surgery for extremity bone metastases
Michala Skovlund Sørensen, Klaus Hindsø, Kristine Grubbe Gregersen, Michael 
Mørk Petersen

55. YKL-40 protein expression in osteosarcoma tumor tissue
Andrea Thorn, Lise Hanne Christiansen, Søren Daugaard, Michael Mørk 
Petersen

56. Survival of osteosarcoma patients diagnosed in East Denmark and 
treated at Rigshospitalet from 2000-2010. 
Andrea Thorn, Søren Daugaard, Michael Mørk Petersen

57. Pre-treatment biomarkers as prognosticators for mortality in pa-
tients with localized soft tissue sarcoma
Katja Maretty-Nielsen, Ninna Aggerholm-Pedersen, Johnny Keller, Alma Pedersen, 
Steen Baerentzen, Akmal Safwat

58. Markedly reduced mortality following a major non-traumatic lower 
limb amputation
Morten Tange Kristensen, Gitte Holm, Michael Krasheninnikoff, Peter Gebuhr
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59. Tumor characteristics, patient reported symptoms and suspected 
and final diagnosis for 64 sarcoma patients referred to a sarcoma center 
after surgery/biopsy in non-specialist institutions.
Heidi Buvarp Dyrop, Peter Vedsted, Katja Maretty-Nielsen, Bjarne Hauge Hansen, 
Peter Holmberg Jørgensen, Johnny Keller

60. Factors predicting the basic amputee mobility outcome in patients 
with a major non-traumatic lower limb amputation.
Morten Tange Kristensen, Anni Østergaard Nielsen, Ulla Madsen Topp, Peter 
Gebuhr
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Session 7: Knee
Torsdag den 23. oktober
13:00  – 14:30
Lokale: Reykjavik

Chairmen:  Jakob Klit / Frank Madsen

61. Feasibility and safety of intensive weight loss before total knee re-
placement in obese patients: A randomized controlled trial
Anette Liljensøe, Jens Ole Laursen, Henning Bliddal, Kjeld Søballe, Inger 
Mechlenburg

62. Efficacy of preoperative progressive resistance training on postope-
rative functional capacity and muscle strength in patients undergoing 
total knee arthroplasty 
Birgit Skoffer, Thomas Maribo, Inger Mechlenburg, Per Møller Hansen, Kjeld 
Søballe, Ulrik Dalgas

63. EOS imaging for assessing lower limb alignment and implant positio-
ning after Total Knee Arthroplasty (TKA)
Kirill Gromov, Viktor Hansen, Dov Goldvasser, Orhun Muratoglu, Henrik Malchau, 
Anders Troelsen

64. Early progressive strength training to enhance recovery after fast-
track total knee arthroplasty. A randomized controlled trial
Thomas Linding Jakobsen, Henrik Kehlet, Henrik Husted, Janne Petersen, Thomas 
Bandholm

65. Bone remodelling of the of the tibia after total knee arthroplastry 
with uncemented tibia implants 
Mikikel Rathsach Andersen, Nikolaj Winther, Thomas Lind, Henrik Schrøder, 
Michael Mörk Petersen

66. Similar polyethylene wear of cementless and cemented Oxford 
Partial Knee’s at 2 years follow-up. A Randomized RSA Study
Maiken Stilling, Anders Odgaard , Claus Fink Jepsen, Kjeld Søballe, Per Wagner 
Kristensen, Frank Madsen
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67. Does knee awareness differ between knees in bilateral simultaneous 
TKA? Predictors of high knee awareness.
Katrine Abildgaard Nielsen, Morten Grove Thomsen, Roshan Latifi, Thomas 
Kallemose, Henrik Husted, Anders Troelsen

68. Evaluation of peri-implant bone mineral density changes after femo-
ral osseointegrated prosthesis surgery
Rehne Lessmann Hansen, Peter Holmberg Jørgensen, Kjeld Søballe, Klaus Kjær 
Petersen, Maiken Stilling

69. Functional capacity is associated with both extensor and flexor 
strength in patients scheduled for total knee arthroplasty: a cross-sec-
tional study 
Birgit Skoffer, Ulrik Dalgas, Inger Mechlenburg, Kjeld Søballe, Thomas Maribo

70. Does knee awareness differ between different TKA designs? A mat-
ched, case-control, cross-sectional study.
Morten Grove Thomsen, Roshan Latifi, Thomas Kallemose, Henrik Husted, Anders 
Troelsen

71. Composition of The Knee Index, a novel three-dimensional biome-
chanical index for knee joint load, in subjects with mild to moderate knee 
osteoarthritis
Brian Clausen, Thomas Andriacchi, Dennis Brandborg Nielsen, Ewa Roos, Anders 
Holsgaard-Larsen

72. Pelvic movement strategies and leg extension power in patients 
with end-stage medial knee osteoarthritis: A cross-sectional study
Signe Kierkegaard, Peter Bo Jørgensen, Ulrik Dalgas, Kjeld Søballe, Inger 
Mechlenburg
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Session 8a: Experimental + 
Session 8b: Sportstrauma
Torsdag den 23. oktober
13:00  – 14:30
Lokale: Stockholm/Copenhagen

Chairmen:  Jan Duedal Rölfing / Martin Lind 

73. The Göttingen Mini-Pig (GMP) as an Animal Model for Articular 
Cartilage Repair
Bjørn Christensen, Casper Foldager, Morten Olesen, Jan Rölfing, Steffen 
Ringgaard, Martin Lind

74. Collagen type IV in Articular Cartilage Damage and Repair
Casper Bindzus Foldager, Wei Seong Toh, Bjørn Borsøe Christensen, Martin Lind, 
Andreas H. Gomoll, Myron Spector

75. Reduced force development in rat soleus muscle after exposure to 
Botulinum Neurotoxin A
Sofie Gjessing, Ole Rahbek, Juan Manuel Shiguetomi, Ole B. Nielsen, Bjarne 
Møller-Madsen

76. Inhibition of Micromotion induced Osteolysis in a Sheep Hip 
Arthroplasty Model
Thomas Jakobsen, Søren Kold , Juan Shiguetomi-Medina , Jørgen Baas, Kjeld 
Søballe, Ole Rahbek 

77. Sheep model reflecting glucocorticoid induced osteoporosis in post-
menopausal women
Christina Møller Andreasen, Ming Ding, Søren Overgaard, Peter Bollen, Thomas 
Levin Andersen

78. Micromotion Induced Osteolysis in a Sheep Hip Arthroplasty Model 
Thomas Jakobsen, Søren Kold , Jørgen Baas , Kjeld Søballe, Ole Rahbek
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79. Vancomycin is superior to Plectasin against Staphyloccus aureus pe-
riprosthetic osteomyelitis in rats.
Niels H. Søe, Nina Vendel-Jensen, Asger Lundorff-Jensen, Janne Koch, Steen 
Sejer Poulsen, Helle Krogh Johansen

80. Human chondrocytes cultivated on modified polystyrene conserve 
their chondrogenic phenotype in vitro
Natasja Leth Jørgensen, Dang Le, Casper Foldager, Martin Lind, Helle Lysdahl

81. Tunnel malpositioning in knee ligament reconstructions Denmark 
2005-12
Thomas Hansen, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard

82. One-year follow-up in the Danish Knee-ligament Reconstruction 
Register (DKRR) can be increased to 90 %
Jonathan Bjerre, Peder Klement, Bo Sparsø, Michael Krogsgaard

83. Normative profiles for hip strength and flexibility in elite footbal-
lers
Andrea Mosler, Kay Crossley, Kristian Thorborg, Adam Weir, Andreas Serner, Per 
Hölmich

84. Complications after kneeligament reconstruction in Denmark 2005-
2012 as reported to The Patient Compensation Association (PCA)
Thomas Hansen, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard
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Session 9: Trauma
Torsdag den 23. oktober
13:00  – 14:30
Lokale: Helsinki/Oslo

Chairmen:  Peter Toft Tengberg / Søren Kold

85. Orthogeriatric collaborative improves 30 day mortality and quality 
of care after hip fracture in the elderly: a nationwide cohort study
Pia Kjær Kristensen, Theis Muncholm Thillemann, Kjeld Søballe, Søren Paaske 
Johnsen

86. Tranexamic Acid (TA) Reduces Overall Blood Loss in Unstable 
Trochanteric Fractures Treated with Intramedullary Nailing (IMN)
Peter Toft Tengberg, Henrik Palm, Nicolai Foss, Thomas Kallemose, Anders 
Troelsen

87. Validation of fracture treatment codes from the Danish National 
Patient Registry: Implications for The Danish Fracture Database
Morten Jon Andersen, Michael Kuhlman, Michael Brix, Kirill Gromov, Anders 
Troelsen

88. Sensitivity and specificity of CT and MRI imaging in occult hip frac-
tures
Martin Haubro, Camilla Stougaard, Trine Torfing, Søren Overgaard

89. Inter-rater reliability and agreement of the 6-minute walk test in 
females with hip fractures
Jan Arnholtz Overgaard, Camilla Marie Larsen, Morten Tange Kristensen

90. Surgical delay increases early mortality for patients with proxi-
mal femoral fractures. A study from The Danish Fracture Database 
Collaborators. 
Anne Marie Nyholm, KIrill Gromov, Henrik Palm, Michael Brix, Thomas Kallemose, 
Anders Troelsen
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91. Surgical delay and early mortality in patients with distal femoral 
fractures
Bozo Jian, Thomas Kallemose, Henrik Palm, Michael Brix, Anders Troelsen, Kirill 
Gromov

92. RSA-measured rotation across SHS-treated trochanteric fractures - 
is the anti-rotation screw obsolete?
Maiken Stilling, Torben Bæk-Hansen, Bøvling Søren, Steffen Jacobsen, Kim Holck, 
Henrik Palm

93. Patient safe pain management of acute hip fracture patients re-
quires focus on the kidney function 
Morten Baltzer Andersen, Beata Malmqvist, Henrik Palm 

94. Complications and Functional Outcome after Locking Plate Fixation 
of Distal Tibial Fractures in the Region of Southern Denmark 2007-
2011 
Silje Kleven, Ellen Hamborg Petersen, Bjarke Viberg, Ole Skov

95. A review of deep wound infection after hip-fracture surgery
Frederik Stensbirk, Henrik Palm

96. Nailing of unstable trochanteric fractures with and without circum-
ferential wires – a study with focus on complications and reoperations 
within two years.
Lasse Birkelund, Michael Brix, Ilija Ban, Henrik Palm, Anders Troelsen
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Session 10a: Hip/knee + 
Session 10b: Trauma
Fredag den 24. oktober
09:00  – 10:30
Lokale: Reykjavik

Chairmen:  Kiril Gromov / Claus Emmeluth

97. Risk of readmission, reoperation and mortality within 90 days of 
total hip and knee arthroplasty in fast-track departments in Denmark 
from 2005 to 2011
Eva Natalia Glassou, Alma Becic Pedersen, Torben Bæk Hansen

98. Low Occurrence of Thromboembolic Events After Routine Use of 
Tranexamic Acid in Hip and Knee Arthroplasty
Rune Vinther Madsen, Christian Skovgaard Nielsen, Thomas Kallemose, Henrik 
Husted, Anders Troelsen

99. The use of a primary knee prosthesis as articulating spacer in two-
stage revision of infected knee arthroplasty.
Rasmus Juul, Jesper Fabrin, Klaus Poulsen, Jeannette Østergaard Penny

100. Arthrodesis of the knee after failed knee arthroplasty
Tinne B Gottfriedsen Tinne Brandt Gottfriedsen, Anders Odgaard Anders 
Odgaard, Henrik M Schrøder Henrik Morville Schrøder

101. Can low knee awareness and higher function after primary TKA be 
predicted? A cross-sectional study of 316 patients 1 to 4 years after 
surgery.
Morten Grove Thomsen, Roshan Latifi, Thomas Kallemose, Henrik Husted, Anders 
Troelsen
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102. Does knee awareness and functional outcome differ between kne-
es of bilateral simultaneous total knee arthroplasty (BSTKA) and unila-
teral total knee arthroplasty (UTKA)? A cross-sectional, matched, case 
control study.
Roshan Latifi, Morten G. Thomsen, Thomas Kallemose, Henrik Husted, Anders 
Troelsen

103. Hip fractures: Can Thrombelastography (TEG) on admission pre-
dict overall blood loss
Peter Toft Tengberg, Henrik Palm, Nicolai Foss, Jakob Stensballe, Thomas 
Kallemose, Anders Troelsen

104. Validation of the Danish version of the Quick-DASH question-
naire. 
Jesper Ougaard Schønnemann

105. Primary brachial plexus reconstructon outcomes in 12 consecutive 
patients with traumatic brachial plexus injury, treated at the National 
Center for Brachial Plexus Injuries in Odense between 2010 and 2013.
Jerzy Stiasny, Anders Lorentsen, Peter Birkeland

106. Osseointegrated prosthesis for the trans-femoral amputees.
Peter Holmberg Jørgensen, Klaus Kjær Petersen, Jens Ulrik Petersen, Rene 
Lessmann Hansen

107. Preoperative in-cast intermittent pneumatic compression of mal-
leolar fractures
Jesper Schønnemann, Rasmus Buck Bendtson

108. Retrospective study of fifth metatarsal fractures.
Jesper Høeg Vinther, Fanny Olsen
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Session 11: Spine
Fredag den 24. oktober
09:00  – 10:30
Lokale: Stockholm/Copenhagen

Chairmen:  Mikkel Østerheden Andersen / Søren Eiskjær     

109. A modification of the Tokuhashi Revised score improves prognostic 
precision in patients with metastatic spinal cord compression.
Søren Schmidt Morgen, Martin Gehrchen, Sebastian Bjørck, Claus Falck Larsen, 
Svend Aage Engelholm, Benny Dahl

110. Reliability and validity of the Danish version of SRS 22r
Ane Simony, Karen Højmark Hansen, Leah Carreon, Mikkel Østerheden Ander-
sen

111. Self-reported scoliosis is not a valid method for estimating con-
cordance rates of Adolescent Idiopathic Scoliosis in a Danish twin po-
pulation
Mikkel Andersen, Kirsten O. Kyvik , Karsten Thomsen , Ane Simony 

112. Investigating human VANGL1, as a candidate gene for adolescent 
idiopathic scoliosis
Malene Rask Andersen, Ane Simony, Lars Allan Larsen

113. Does obesity delay time of surgery for Lumbar Disc Herniation, 
and does it influence surgical outcome in 832 patients treated with di-
scectomy.
Rikke Rousing, Ane Simony, Henrik Grønvall, Karen Højmark, Stefan Hummel, 
Mikkel Østerheden Andersen

114. Moderate Precision of the Tokuhashi Revised Score and the Bauer 
Modified Score in Patients with Metastatic Spinal Cord Compression.
Søren Schmidt Morgen, Martin Gehrchen, Dennis Hallager Nielsen, Claus Falck 
Larsen, Svend Aage Engelholm, Benny Dahl
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115. Morbidity and mortality of complex spine surgery: a prospective 
cohort study in 679 patients validating the SAVES system in a European 
population
Sven Karstensen, Tanvir Bari, Martin Gehrchen, John Street, Benny Dahl

116. Clinical correlation of the SRS-Schwab Classification with HRQOL 
measures in a prospective non-US cohort of ASD patients
Dennis Hallager Nielsen, Lars Valentin Hansen, Casper Rokkjær Dragsted, Martin 
Gehrchen, Benny Dahl

117. Providence Nighttime Bracing in adolescent idiopathic scoliosis
Ane Simony, Inge Beuschau , Lena Quisth , Mikkel Østerheden Andersen, Stig 
Mindedahl Jespersen

118. Is the surgical outcome for lumbar disc herniations related to the 
duration of symptoms?
Christian Støttrup, Carsten Ernst, Dorte Clemmensen, Alexander Isenberg-Jør-
gensen, Randi Holm, Mikkel Østerheden Andersen

119. Does loss of follow-up bias patient-related outcome measures of 
spine surgery performed at the Sector for Spine Surgery and Research, 
Region of Southern Denmark.
Karen Højmark , Christian Støttrup, Mikkel Østerheden Andersen
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Session 12: Pediatrics
Fredag den 24. oktober
09:00  – 10:30
Lokale: Helsinki/Oslo

Chairmen:  Christian Wong / Ole Rahbek

120. Micro dose acquisition in Leg length Discrepancy using the EOS 
imaging system
Janni Jensen, Bo Mussmann, Niels Wisbech, Zaid Al-Aubaidi, Trine Torfing

121. Reliability of Instrumented gait analysis in children with spastic ce-
rebral palsy
Helle Mätzke Rasmussen, Dennis Brandborg Nielsen, Niels Wisbech Pedersen, 
Søren Overgaard, Anders Holsgaard-Larsen

122. Reliability and validation of the Oxford Ankle Foot Questionnaire 
(OxAFQ) in 82 Danish patients aged 5 to 16 years
Polina Martinkevich, Bjarne Møller-Madsen, Martin Gottliebsen, Line Kjeldgaard 
Pedersen, Ole Rahbek

123. The revised FLACC behavioural pain scale: Translation, reliability 
and validation for pain assessment in children with cerebral palsy
Line Kjeldgaard Pedersen, Ole Rahbek, Lone Nikolajsen, Bjarne Møller-Madsen

124. Danish Translation and adaptation of Gait Outcomes Assessment 
List, GOAL©Questionnaire, a patient reported priority based outcome 
measure
Kirsten Nordbye-Nielsen, Unni Narayanan, Ole Rahbek, Bjarne Møller-Madsen

125. Skeletal Healing after Periacetabular Osteotomy Measured by RSA 
- Preliminary Results
Peter Buxbom, Stig Sonne-Holm, Christian Wong
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126. Measuring the effect of treatment on gait quality in children with 
cerebral palsy – a retrospective study
Anders Holsgaard-Larsen, Rasmus Skov Sørensen, Carsten Jensen, Dennis 
Brandborg Nielsen, Annie Gam-Pedersen, Niels Wisbech Pedersen

127. Complex regional pain syndrome (CRPS) in children - treatment 
with peripheral nerve catheter 
Søren Bødtker, Søren Anker Pedersen, Lene Larsen, Vibeke Rosenkvist, Svandhild 
Ivarsslaten, Mai Pedersen

128. Are pain thresholds in children influenced by orthopedic surgery? 
- A prospective study 
Line Kjeldgaard Pedersen, Polina Martinkevich, Ole Rahbek, Lone Nikolajsen, 
Bjarne Møller-Madsen

129. Treatment of clubfoot: Comparing surgical correction and the 
Ponseti Method – A comparative study
Mette Tavlo, Lise Karlsmark, Klaus Hindsø

130. Children and adolescents admitted to the level 1 trauma centre at 
Odense University Hospital 2002-2011. 
Rasmus Hviid Larsen, Danny Stefan Ekström, Jens Martin Lauritsen, Christian 
Færgemann

131. Outcome after resection of tarsal coalition in children
Ahmed Abdul-Hussein Abood, Ole Rahbek, Bjarne Møller-Madsen
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Session 13: 
Foredragskonkurrence
Fredag den 24. oktober
13:30  – 15:00
Lokale: Reykjavik/Stockholm/Copenhagen/Helsinki/Oslo

Chairmen:  Casper Foldager / Søren Overgaard

132. Preparation of the femoral bone cavity for cementless stems: 
Broaching versus Compaction. A 5 year randomized RSA and DXA study 
of 40 bilateral 1-stage operations
Mette Holm Hjorth , Maiken Stilling , Kjeld Søballe , Poul Torben Nielsen, Poul 
Hedevang Christensen, Søren Kold

133. Bone autograft versus recombinant human BMP-2 (rhBMP-2) at 
bone docking-site in tibial bone transport. A randomized clinical trial 
(RCT).
Søren Kold, Martin Lind, Susanne Jølck, Knud Christensen

134. Pharmacokinetics of Cefuroxime in Bone, Subcutaneous Tissue and 
Plasma – Comparison of Continuous versus Short-term Infusion
Mikkel Tøttrup, Mats Bue , Kurt Fuursted, Tore Forsingdal Hardlei, Kjeld Søballe, 
Hanne Birke-Sørensen

135. Methylprednisolone reduce pain and decrease knee swelling in the 
first 24 hours after fast-track Oxford unicompartmental knee arthro-
plasty
Søren Rytter, Maiken Stilling, Stig Munk, Torben Bæk Hansen

136. Physical activity and return to work after fast-track total hip re-
placement with or without supervised rehabilitation. Results from a ran-
domized controlled trial.
Lone Ramer Mikkelsen, Inger Mechlenburg, Kjeld Søballe, Lene Bastrup Jørgensen, 
Thomas Bandholm, Annemette Krintel Petersen
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137. Preoperative embolization in surgical treatment of spinal meta-
stases: single-blind, randomized controlled clinical trial of efficacy in 
decreasing intraoperative blood loss
Caroline Clausen, Benny Dahl, Susanne C Frevert, Lars Valentin, Michael B Nielsen, 
Lars Lönn

138. HA-coating may decrease screw migration in the femoral head fol-
lowing hip fracture surgery – a double blinded RSA study
Henrik Palm, Kim Holck, Steffen Jacobsen, Søren Bøvling, Torben Bæk-Hansen, 
Maiken Stilling
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Posterudstilling
Fra onsdag den 22. oktober
10:30 –
lokale: Capital Foyer
postere udvalgt til posterpræsentation listes også side 86-91

139. One-year evaluation: Is there effect of 8 weeks supervised pro-
gressive resistance training after unicompartmental knee arthropla-
sty?
Peter Bo Jørgensen, Søren Bie Bogh, Signe Kierkegaard, Henrik Sørensen, Kjeld 
Søballe, Inger Mechlenburg

140. Is gait velocity and gait quality associated with hip muscle strength 
in hip osteoarthritis patients scheduled for total hip arthroplasty?
Signe Rosenlund, Dennis Brandborg Nielsen, Søren Overgaard, Carsten Jensen, 
Anders Holsgaard-Larsen

141. Objectively measured physical activity – reference data obtained 
from a Dutch population with a three-axial accelerometer
Signe Kierkegaard, Inger Mechlenburg, Bernd Grimm, Ide Heyligers, Rachel 
Senden

142. Validation of intraoperative reported angle measurements in pe-
riactabular osteotomy
Sepp De Raedt, Inger Mechlenburg, Maiken Stilling, Marleen de Bruijne, Lone 
Rømer, Kjeld Søballe

143. Safety of Vitamin E infused high wall liners for routine use in pri-
mary THA: Single center, short term follow-up of 767 cases
Nanna Sillesen Hylleholt, Christopher Barr J., Peter Gebuhr, Henrik Malchau, 
Henrik Husted, Troelsen Anders

144. Acetabular dysplasia increases risk for malpositioning of the ace-
tabular component in Total Hip Arthroplasty (THA)
Kirill Gromov, Meridith Greene, Christopher Barr, Peter Gebuhr, Henrik Malchau, 
Anders Troelsen
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145. High frequency of cystic pseudotumors in large-head metal-on-
metal total hip arthroplasty at 5-7 years follow-up.
Mette Holm Hjorth , Niels Egund, Inger Mechlenburg, Stig Storgaard Jakobsen, 
Kjeld Søballe, Maiken Stilling

146. Radiologic and histologic appearance of metal-bone interphase in 
failed tibial component in total knee arthroplasty. A retrieval study.
Tue Smith Jørgensen, Thomas Lind, Henrik Schrøder, Eva Balslev

147. Hip arthroplasty with the Primoris® stem – Bone remodelling 
around a short femoral neck stem
Janus Duus Christiansen, Lauersen Mogens Berg, Gordon Blunn, Poul Torben 
Nielsen

148. Prevalence of kidney dysfunction at elective total hip arthroplasty 
operations.
Helene Berg-Nielsen, Morten Boye Petersen, Mette Brimnes Damholt, Søren 
Solgaard

149. Average cyst volume per cyst-patient decreases over a 10-year 
period after periacetabular osteotomy
Inger Mechlenburg, Jens R. Nyengaard, John Gelineck, Kjeld Søballe

150. Outcome of Two-stage revision of chronic infections in hip joint 
replacement in Denmark 2003-2008. 
Jeppe Lange, Alma B. Pedersen, Anders Troelsen, Kjeld Søballe

151. No dislocations after primary total hip arthroplasty with the 
AVANTAGE® dual mobility cup in Garden Type 3/4 hip fracture patients 
with dementia: A retrospective study of 26 procedures.
Anders Elneff Graversen, Mathias Bjerring Ho, Stig Storgaard Jakobsen, Andrey 
Kovalev, Pia Kjær Kristensen, Theis Muncholm Thillemann

152. DHAR – 1-year results of Hip Arthroscopy in Adolescents
Bent Lund, Søren Winge, Otto Kraemer, Torsten Grønbech Nielsen, Martin Carøe 
Lind
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153. Cementless Metaphyseal Sleeves without Stem in Revision Total 
Knee Arthroplasty
David Gøttsche, Thomas Lind, Thorbjørn Christiansen, Henrik Morville Schrøder

154. Pain distribution in primary care patients with hip osteoarthritis – 
a descriptive study
Erik Poulsen, Søren Overgaard, Jacob Toft Vestergaard, Henrik Wulff Christen-
sen, Jan Hartvigsen

155. The effect of periacetabular osteotomy (PAO) on the clinical out-
come in patients with retroverted acetabulum - a prospective cohort 
study
Victoria Schmiegelow, Bjarke Løvbjerg Viberg, Ole Ovesen, Søren Overgaard

156. Evaluation of bone mineral density and bone markers in femoral 
amputees prior to osseointegrated implant surgery 
Rehne Lessmann Hansen, Peter Holmberg Jørgensen, Kjeld Søballe, Klaus Kjær 
Petersen, Maiken Stilling

157. Amputation after failed knee arthroplasty
Tinne B Gottfriedsen Tinne Brandt Gottfriedsen, Anders Odgaard Anders Odga-
ard, Henrik M Schrøder Henrik Morville Schrøder

158. Acceptable agreement between Inertia-based Measurement Unit 
and Optical Motion Capture System applied in quantitative measure-
ment of physical function in patients
Inger Mechlenburg, Peter Bo Jørgensen, Henrik Sørensen, Dennis B Nielsen, Bernd 
Grimm, Kjeld Søballe

159. Intervertebral disc degenerative changes after intradiscal injec-
tion of TNF-α in a porcine model
Ran Kang, Haisheng Li, Kresten Rickers, Steffen Ringgaard, Lin Xie, Cody Bünger

160. A month of heavy resistance exercise increases the amount of 
Collagen XIV in the endomysium close to the human MTJ 
Jens Rithamer Jakobsen, Abigail Mackey, Andreas Knudsen, Manuel Koch, Mi-
chael Kjaer, Michael Rindom Krogsgaard
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161. Pharmacokinetics of vancomycin in porcine bone obtained by mi-
crodialysis
Mats Bue, Hanne Birke-Sørensen, Theis Muncholm Thillemann, Kjeld Søballe, 
Mikkel Tøttrup

162. Collagen types and distribution at the human myotendinous junc-
tion (MTJ)
Jens Rithamer Jakobsen, Abigail Mackey, Andreas Knudsen, Manuel Koch, Mi-
chael Kjaer, Michael Rindom Krogsgaard

163. Can gait deviation index be used efectively for the evaluation of 
gait pathology in total hip arthroplasty? An explorative randomized 
trial
Carsten Jensen, Signe Rosenlund, Dennis B. Nielsen, Søren Overgaard, Anders 
Holsgaard-Larsen

164. Validation and inter-tester reliability of a tri-axial accelerometer-
based classification of daily activities
Marianne Tjur, Kenneth Juul Laugesen, Kamilla Nygaard Jensen, Mads Grosmann 
Svendsen, Inger Mechlenburg, Signe Kierkegaard

165. Does an intensive alcohol cessation intervention at the time of 
fracture surgery induce spontaneous smoking cessation? - The Scand-
Ankle study
Erika Wernheden, Marianne Aalykke, Bolette Pedersen, Julie W. M. Egholm, Han-
ne Tønnesen

166. Compression in Anklefracture Treatment, the CAT-study
Rikke Winge, Stig Sonne-Holm, Camilla Ryge , Hans Gottlieb, Lasse Bayer

167. Characteristics of non-participants in orthopaedic research – A 
study of patients undergoing ankle fracture surgery and declining par-
ticipation in a randomized clinical trial
Marianne Aalykke, Erika Wernheden, Bolette Pedersen , Julie Weber Melchior 
Egholm, Hanne Tønnesen 

168. Early Complications of Ankle Fractures Following Treatment with 
Ilizarov External Fixator or Open Reduction Internal Fixation
Josefin Roslund , Matilda Svenning, Michael Brix, Morten Schultz Larsen
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169. The epidemiology of acute Achilles tendon ruptures in the south 
Copenhagen area in the period 2004 - 2013
Ann Ganestam, Anders Troelsen, Kristoffer W. Bartfod

170. Regional Differences in Number of Meniscal Procedures in Den-
mark
Kristoffer Borbjerg Hare, Jesper Høeg Vinther, L Stefan Lohmander, Jonas Bloch 
Thorlund

171. Differences in MACI® Patient Characteristics in European Coun-
tries
Casper Bindzus Foldager, Martin Lind

172. PROM in the referral of patients to knee arthroscopy
Peter Christian Siesing, Claus Hjorth Jensen, Thomas Lind, Anders Odgaard

173. Diagnosis and treatment of chronic exertional compartment syn-
drome - a proposition for an algorithm based on case series of patients 
treated at Sports Medicine Division, Department of Orthopaedic Sur-
gery, Viborg Regional Hospital, Denmark
Peter Birk, Steffen Skov Jensen, Bente Overgaard Hansen, Janni Stroem

174. Knee Joint Loading Indices Before and 3 Months after Arthroscopic 
Partial Medial Meniscectomy
Jonas B. Thorlund, Mark W. Creaby, Martin Englund, Nis Nissen, L. Stefan Lohm-
ander, Anders Holsgaard-Larsen

175. Inter-tester reliability of four tests measuring muscle strength in 
the shoulder using a handheld dynamometer
Mikkel Bek Clausen, Peter Andreas Rothe, Jens Langermann, Per Hölmich, Kris-
tian Thorborg

176. Osseointegrated (OI) Prothesis for Upper Limb Amputees. 
Klaus Kjær Petersen, Peter Holmberg Jørgensen
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177. Outcome and risk of revision after shoulder replacement in pa-
tients with osteoarthritis: 1,209 cases from the Danish Shoulder Ar-
throplasty Registry
Rasmussen Jeppe, Anne Polk, Anne Kathrine Belling Sørensen, Bo Sanderhoff 
Olsen, Stig Brorson

178. Mri imaging and pathology of avascular necrosis in the proximal 
pole of the scaphoid bone after fracture
britt Mejer, Niels Søe, Nina Vendel Jensen, Katalin Kiss, Lone Larsen, Lars B. Dah-
lin

179. Early experience with bone scan SPECT CT in assessing adolescents 
with complex problems in the foot and ankle region
Ole Rahbek, Deborah M Eastwood, Marina Easty, Lorenzo Biassoni

180. Supramelleolar tibial osteotomy without fibular osteotomy, allow-
ing immediate weightbearing, is safe.
Ida Marie Rahbek, Gert Rahbek Andersen

181. Biomechanical symmetry of a hip joint altered by Perthes’ disease
Remel Salmingo, Tina Skytte, Marie Sand Traberg, Kaj-Åge Henneberg , Klaus 
Hindsø, Christian Wong

182. The postoperative rehabilitation of lumbar disk patients in the Re-
gion of Southern Denmark
Rune Tendal Paulsen, Erik Bergholdt, Mikkel Østerheden Andersen, Rikke Rous-
ing

183. Can older patients survive 8 hours spine reconstruction surgery 
for degenerative scoliosis? 
Jens Egebjærg Rye Svendsson, Valancius Kestutis 

184. The EOS imaging system: Workflow and radiation dose in scoliosis 
examinations
Bo Mussmann, Stig Jespersen, Trine Torfing

185. Stand-alone XLIF; 22 Consecutive patients with degenerative sco-
liosis and foraminal stenosis a 2 year follow-up
Emil Hansen
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186. Early surgical stabilization of rib fractures using a minimally inva-
sive procedure: a pilot study
Kiran Anderson, Jesper Ravn, Henrik Eckardt

187. Open showering of external ring fixators in combination with oc-
clusive pin care. A prospective study of infection rate. 
Mykola Horodyskyy, Søren Kold, Pernille Bønneland, Anne Mette Pedersen, 
Juozas Petruskevicius

188. 1-year follow up after a 3 months training program mean 3 years 
after THA following a femoral neck fracture
Christina Frölich, Inger Mechlenburg, Sara Birch , Lone Lundager, Torben Baek-
Hansen, Maiken Stilling

189. Coagulant preventing drugs in patients with hip fractures
Bjarke Viberg, Lasse Enkebølle Rasmussen

190. Impact of timing of soft tissue coverage and antibiotics in out-
come of open tibial 2 fractures 
Ulrik Kähler Olesen, Rasmus Juul, Christian Bonde, Claus Moser, Henrik Eckardt

191. Intraoperative 3D imaging is useful in the operative treatment of 
displaced calcaneal fractures
Marianne Vestergaard Lind, Henrik Eckardt

192. Ewings´sarcoma of the calcaneus treated by limb sparing surgery 
with calcanectomy and reconstruction with a composite of an allograft 
and a vascularised osteocutaneous fibula graft.
Werner Hettwer, Lisa Toft Jensen, Michael Mørk Petersen

193. Pathway Leading To Lower Limb Amputation – a Danish national 
registry study
Pia Søe Jensen, Klaus Kirketerp-Møller, Nasrin Faqir, Janne Petersen, Ingrid Poul-
sen, Ove Andersen

194. Clinical outcome after CT-guided radiofrequency ablation of os-
teoid osteoma. Long-term follow up in 52 patients.
Morten Knudsen, Andreas Riishede, Arne Lücke, John Gelineck, Johnny Keller, 
Thomas Baad-Hansen
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195. Extended Antibiotic Prophylaxis is associated with Low Rate of 
Infection after Tumor Resection and Endoprosthetic Reconstruction in-
volving the Proximal Femur
Werner H. Hettwer, Thea B. Hovgaard, Peter Horstmann, Thomas A. Grum-
Schwensen, Michael M. Petersen 
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Årets bedste artikel 2014
 

No effect of fibrin sealant on drain output 
or functional recovery following simulta-
neous bilateral total knee arthroplasty. 
A randomized, double-blind, placebo-con-
trolled study
Christian Skovgaard, Bente Holm, Anders 
Troelsen, Troels H Lunn, Lissi Gaarn-Larsen, 
Henrik Kehlet, and Henrik Husted. 
Acta Orthopaedica 2013; 84 (2): 153–158 

Christian Skovgaard er 2.års-kursist i ortopædkirurgi samt forskningsaktiv 
med fokus på reduktion af blødning for knæ- og hoftealloplastik. Vejledt af pro-
fessor, dr.med., Ph.D, overlæge Anders Troelsen og overlæge dr. med Henrik 
Husted, Alloplastik-sektionen, Hvidovre Hospital, er Christian Skovgaard for-
uden ovennævnte studie ansvarlig for flere igangværende kohorte- samt klinisk 
randomiseret studier.
Fra november 2014 har Christian et års Research Fellowship på Harris Lab, 
Massachusetts General Hospital (MGH), Boston, hvor han er tovholder på flere 
studier i samarbejde mellem MGH og Hvidovre Hospital.
Studierne skrives sammen til en afhandling.
Aktuelle studies formål var at afgøre om fibrinklæber, en relativt bekoste-
lig blodbesparende foranstaltning, gav klinisk signifikant reduktion af blødning 
for knæalloplastik (300 ml) samt bedre rekonvalescens i et fast-track set 
up. Studiet er et randomiseret klinisk studie, monitoreret efter Good Clinical 
Practice-standard, udført på bilaterale simultant opererede knæalloplastikker 
(24 stk. bilaterale knæ) med fibrinklæber anlagt intraartikulært versus saltvand 
intraartikulært. Patienten var hermed sin egen kontrol. Resultaterne viste in-
gen signifikant reduktion af blødning eller hurtigere rekonvalescens ved brug 
af fibrinklæber. Konklusivt er der hverken klinisk eller økonomisk begrundelse 
for anvendelse af fibrinklæber som blødningsreducerende tiltag ved moderne 
knæalloplastik operation. 
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Årets bedste Ph.D. 2014
Guided growth of long bones using the ten-
sion band plating technique. Experimental 
and clinical studies.

Martin Gottliebsen (MG) arbejder som 1. 
reservelæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling E, 
Århus Universitets Hospital (AUH). Han har un-
der ph.d. forløbet bl.a. vundet en pris for ”Best 
Basic Science Paper” ved de europæiske bør-
neortopæders (EPOS) årsmøde 2012 og været 
3 måneder som NOF fellow ved The Royal London Hospital.  
Afhandlingen udgår fra Børnesektoren ved Ortopædkirurgisk Afdeling E, AUH og 
beskæftiger sig med begrebet ”guided growth”. Det er en betegnelse indenfor 
børneortopædien som omhandler manipulation af væksten i børns knogler for 
at behandle en række patologiske tilstande i bevægeapparatet hos børn. Fokus 
for arbejderne har været brugen af implantater til at foretage hemiepifysiodese 
over en vækstzone. Dels sammenlignes kramper og et skinne-skrue system til 
at behandle vinkelfejlstillinger i både et dyreeksperimentelt og et klinisk studie. 
I studierne kunne der ikke findes forskelle teknikkerne imellem. Ydermere er der 
lavet et dyreeksperimentelt studie for at undersøge om skinne-skrue systemet 
kan benyttes til at standse længdevæksten i en knogle og dermed udligne en 
benlængdeforskel. Studiet viste lovende muligheder for at lave en midlertidig 
vækststandsning i en knogle.
Afhandlingen er forsvaret ved Aarhus Universitet den 22. februar 2013 og er 
baseret på følgende 3 artikler:
I 
Gottliebsen M, Rahbek O, Damgaard Poulsen H, Møller-Madsen B.
Similar growth plate morphology in stapling and tension band plating hemiepip-
hysiodesis. A porcine experimental histomorphometric study.
J Orthop Res. 2013 Apr;31(4):574-9.

II 
Gottliebsen M, Møller-Madsen B, Stødkilde-Jørgensen H, Rahbek O.
Controlled longitudinal bone growth. An experimental study.
Bone Joint J. 2013 Jun;95-B(6):855-60.
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III 
Gottliebsen M, Rahbek O, Hvid I, Davidsen M, Hellfritzch M, Møller-Madsen B.
Hemiepiphysiodesis: similar treatment time of tension band plating compared 
to stapling. A randomized clinical trial on guided growth for idiopathic genu 
valgum.
Acta Orthop. 2013 Apr;84(2):202-6
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DOS Fellowship 2014
Monitoring vitality of the femoral head 
during open surgery of the hip joint in 
children 

Martin Gottliebsen (MG) arbejder som 1. 
reservelæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling E, 
Århus Universitets Hospital (AUH). I den af-
sluttende del af hoveduddannelsen arbejder 
han ved Børnesektoren og er ansat her som 
Afdelingslæge fra 1. september 2014. Han er 
aktiv med forskning indenfor børneortopædi og har tidligere forsvaret ph.d. om-
kring ”Guided growth”.
Teknikker til at monitorere blodgennemstrømningen i caput femoris på børn er 
afgørende for at kunne dokumentere sikkerheden ved åben kirurgi på hofteled-
det. Det gør sig særligt gældende ved behandlingen af Slipped Capital Femoral 
Epiphysis (SCFE). Der er stigende evidens for at åben reposition og anatomisk 
fiksation af den proximale epifyse i femur fører til bedre langtidsresultater, 
når caput er betydeligt displaceret. Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Children’s 
Hospital Westmead (CHW) i Sydney, Australien monitorereres blodgennem-
strømingen i caput femoris peri-operativt med en Codman probe (udviklet til 
intrakraniel trykmåling), der indsættes igennem et lille borehul. Med den teknik 
kan pulsation måles selv ved lave trykforhold. Man har sammenholdt målinger 
med Codman proben med SPECT knoglescanninger post-operativt og fundet at 
begge målinger kan benyttes til at forudse risikoen for Avaskulær Nekrose (AVN) 
efterfølgende. I øjeblikket opbygges et forskningssamarbejde mellem CHW og 
Århus Universitetshospital.
 Der planlægges et forløb ved CHW med henblik på at MG kan lære og studere 
teknikkerne til at monitorere blodforsyningen af caput femoris ved CHW. Det 
er planen at foretage et langtidsopfølgnings studie på patienter opereret ved 
CHW. Desuden planlægges et dyreeksperimentelt studie omkring monitorering 
af vaskulariteten i caput femoris ved hjælp af Codman proben. At opnå erfaring 
og viden indenfor dette felt vil være til stor gavn for forskning i blandt andet be-
handlingen af SCFE i Danmark. Vi planlægger på AUH at introducere det samme 
set up til monitorering af blodforsyningen i caput femoris. Først i et dyreekspe-
rimentelt studie og efterfølgende i et klinisk kohorte studie.
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Den Gyldne YODA
Ved DOS-kongressen 2014 uddeles igen Den Gyldne Yoda

Denne pris uddeles af YODA til en afdeling eller person, som har gjort en ekstra-
ordinær indsats for uddannelse af yngre ortopædkirurger.

Er det din afdeling, som har gjort sig fortjent til ovenstående?
Er din uddannelsesansvarlige overlæge den mest engagerede, du nogensinde 
har mødt?
Er din vejleder bare den bedste?

Nominer en person eller afdeling til Den Gyldne YODA!

Skriv en begrundelse for dit valg og send den til
uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk
Frist 13. oktober 2014
Flere oplysninger på YODA’s hjemmeside.

Uddannelsesudvalget
YODA
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YODA’s Ungdoms-
forskerpris
Ved DOS Kongressen 2014 
uddeles YODA’s ungdomsforskerpris.

YODA’s Ungdomsforskerpris har til formål at anerkende den yngre læge, som til 
DOS kongressen har indsendt det bedste forskningsprojekt, skabt af en yngre 
læge.

Man betragtes her som yngre læge, så længe man ikke har påbegyndt sin ho-
veduddannelse, er Ph.D.-studerende, Ph.D., Dr.med. eller speciallæge ved dead-
line for indsendelse af arbejdet til DOS kongressen. Det skal her særligt speci-
ficeres, at medicinstuderende således kan komme i betragtning til prisen. Andre 
faggrupper end læger og medicinstuderende kan ikke komme i betragtning.

Prisen, der er på kr. 5.000, uddeles en gang årligt. Overrækkelsen finder sted 
ved DOS kongressen i oktober.

Kom og bak op omkring denne pris!

YODA
Yngre Ortopædkirurger Danmark
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Rejselegat til USA

Henrik og Emilie Ovesen Foundation.

Legatet for 2015, der er på ca. 9.000 $, kan evt. deles i 2 legatportioner og 
gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbe-
gyndt hoveduddannelse inden for ortopædkirurgi.

Ansøgning skal, for at kunne bedømmes, indeholde kortfattet curriculum vitae, 
rejseplan, rejsemål og budgetoverslag. Vedlæg evt. brev fra den institution, du 
ønsker at besøge.  Legatet gives til studieophold (ikke kongresser). 
Udbetales ca. 1. juli 2015
Ansøgning senest 15. februar 2015 til

Ansøgning bedes fremsendt på mail til:

Johnny Keller, overlæge. dr. med.
Århus Universitetshospital
Mail:  johnkell@rm.dk
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Rejserapport fra 
Kirill Gromow
Fra September 2013 til Februar 2014 havde jeg den store fornøjelse at være på 
et forskningsophold ved Harris Laboratories, Massachusetts General Hospital, 
Boston, USA som research Fellow. Harris Laboratories består af en klinisk enhed, 
som primært beskæftiger sig med store kliniske multicenter studier, samt en 
eksperimental “Materials” enhed, som primært arbejder med udvikling og af-
prøvning af nye materialer, bla E-vitamin beriget polyethylene. 

Formålet med opholdet var at lære EOS røntgen teknologi og validere det til 
vurdering af placering af TKA og THA protesekomponenter. Det unikke ved EOS 
er måden billederne bliver optaget på: AP og lateral optagelser bliver lavet si-
multant, og man har mulighed for at lave helkropsskanninger samtidigt med at 
strålingsdosis er væsentligt reduceret I forhold til konventionel røntgen.

Da AP og lateral optagelserne bliver lavet simultant, kan EOS lave en 3D rekon-
struktioner af billederne, herunder af knogler og potentielt også af protesekom-
ponenter. Dette fører til mange muligheder for at undersøge komponenternes 
placering efter TKA og THA, som ellers kun ville være mulige med CT skannin-
ger.

Mit studie fokuserede på at undersøge, hvor præcist og sikkert man kunne an-
give placering af komponenter efter TKA sammenlignet med konventionel rønt-
gen, samt hvilke forskelle der var ved brug af de mekaniske og anatomiske akser. 
I et andet studie undersøgte vi pelvic tilt før og efter THA.

De foreløbige resultater viser, at EOS med god sikkerhed kan bruges til vurde-
ring af placering af TKA protesekomponenter, og giver kirurgen muligheden for 
at vurdere de mekaniske akser såvel som anatomiske akser.

Mod slutningen af mit ophold opstartede vi et projekt med det formal at bruge 
EOS til at beregne den kombinerede anteversion (samlet anteversion af femur 
og acetabular komponenten) ved hjælp af 3D rekonstruktion. 
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Opholdet har været utroligt udbytterigt og har givet mig de nødvendige værk-
tøjer til at kunne arbejde med EOS teknologi hvis og når, det bliver tilgængeligt 
i Danmark.

Forskningsopholdet har indtil videre resulteret i 3 manuskripter, hvoraf et er ind-
sendt til publikationer og de andre 2 er under udarbejdelse.

Jeg takker DOS for støtten og DOS Fellowship som har gjort dette ophold mu-
ligt

Bedste Hilsner
Kirill Gromov 
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Rejsebrev fra Oxford
Fellowship i rekonstruktioner og osteomyelit, Nuffielt Orthopedic 
Centre, Oxford.

Ulrik Kähler Olesen, afdelingslæge, traume og rekonstruktion.
Ortopædkirurgisk Klinik U, Rigshospitalet. ulrik.kaehler@gmail.com

I april og maj måned 2014 var jeg udsendt i Fellowship til Nuffield Orthopedic 
Centre i Oxford, for at lære mere om deformitetskorrektioner, osteomyelit og 
rekonstruktioner.

Byen
Oxford har kort sagt to ansigter: Det akademiske og det industrielle, for byen 
rummer ikke bare sit verdensberømte universitet, omkring byen ligger også en 
stor del af den engelske bilindustri (som nu er opkøbt af BMW). MG betyder 
Morris Garage, som man kan besøge under en byvandring. Penicillinet blev ud-
viklet her, adskillige nobelpristagere er udklækket her. Mange statsledere har 
læst her, J.R.R. Tolkien og Lewis Caroll var ansat på universitetet. Byen er kendt 
for sin skønhed og især de mange gule sandstensbygninger. Dens akademiske 
historie går over 1000 år tilbage og er ældre end selv ærkerivalen Cambridge, 
som ligger to timers kørsel væk. Dertil kommer inspektor Morse selvfølgelig, og 
så er spisesalen i Harry Potters college skåret over Christ Church college, som er 
et af byens allerkønneste. Her er de fineste museer, gamle villaer, collegehaver 
og rigeligt med turister. 
Bagsiden af medaljen er et hidsigt prisniveau, og en beskeden lejlighed med godt 
brugt IKEA, koster 750 Pund - om ugen !
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Hospitalet og kollegaer
Jeg arbejdede på Nuffield Orthopedic Clinic, en elektiv enhed  for knoglerekon-
struktioner og infektioner. Er en del af NHS, en del af Oxford University Hospital, 
og har et optageområde, på løseligt anslået 25 millioner, og lever nok i høj grad 
kraft af sit ry og den årlige OBIC konference. En vis Gathorne Robert Girdlestone 
var overlæge på sygehuset, i 30’erne og hospitalsgaden er opkaldt efter ham.
Jeg arbejdede under Martin McNally, en charmerende og myreflittig irer. Hans 
åbenhjertige motto er at han holder meget af at rejse rundt og besøge og han 
vil meget gerne have gæster på hans klinik. ”You should get out of your comfort 
zone regularly”. Og ”I like to come visit, and I like to have vistors”. Han er uddan-
net ortopædisk traumatolog i Belfast under IRA’s mest blodige år, har set og kan 
det meste.

Han er en ualmindeligt inspirerende videns deler, som øser ud af sin viden og 
netværk, og kommer ikke med ret mange kliniske udsagn, uden at de er ledsaget 
af en eller flere artikel referencer til enten eget eller andres arbejde, og er selv-
følgelig en efterspurgt foredragsholder og reviewer.
Man kan sige om denne klinik at dens uudtalte motto er “vi elsker sure, gamle 
knogler” og de ansatte kan nogle tricks som har reddet patienter som var opgi-
vet af andre, eller for hvem kun amputation havde været et realistisk alternativ. 
Man anvender primært Ilizarov rammer, og de har indsat over 1500 rammer de 
seneste 20 år. Der sniger sig af og til en enkelt TSF ramme ind til komplekse 3D 
deformiteter. De kan rariterer som antebrachium-rammer til knogletransport, 
skulder rammer til dese af fallerede og smertefulde skuldre og knogletranspor-
ter til defekter efter tumorer, som er en mere sjælden behandlingsform.
Et udokumenteret gæt at er nok at enheden med en ca. 90 % cure rate efter 
5 år, er blandt verdens 5 bedste institutioner til behandling af non-unions og 
osteomyelitter. Alle er medlem af det engelske selskab for knoglerekonstruk-
tioner, BLRS.

Man arbejder ikke under 60 timer om ugen, gerne mere, og man kommer ikke 
uden om en vis akademisk produktion. Studierne er ikke nødvendigvis store og 
indviklede, men i høj grad pragmatiske og konkrete, og en helt uomgængelig 
forudsætning for avancement. Således er en beskrivelse af 8 cases også inte-
ressant, og handler måske lige så meget om at man selv holder sig til ilden og 
litteraturen, den interne kvalitetskontrol, mere end nødvendigvis at bidrage til 
banebrydende videnskab. ”A study should have a clinically relevant message” 
som det hedder sig. 
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De lange arbejdsdage trækker selvfølgelig veksler på privatlivet og en kollegas 
kone som er praktiserende læge, arbejder kun to dage om ugen og får hjælp af 
au-pair til at passe de 3 børn, mens en andens kone er hjemmegående. Man 
bliver ikke speciallæge uden at have været til eksamen, og herefter bliver man 
optaget i ”Royal College of Orthopedic Surgeons (RCOS)”

Fellowships tilstræbes og for rigtigt mange læger, en helt simpel forudsætning 
for læring og karriere. BOAS som er det engelske svar på DOS, sender medlem-
mer ud på såkaldte ” travelling fellowships”. 

3 stadier af en osteomyelitis operation. Først excideres fistelen, og kaviteten 
renses op, så knoglefiller med antibiotika, så svinglap og delhud. Forventet hel-
bredelsesgrad 90 %. Af og til kan knoglefilleren lække (billede fra anden pt.).
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Sygdommene
Det er osteomyelit, non-unions, deformiteter og kontrakturer som dominerer 
billedet. 
Osteomyelitterne udredes med MR scanning, der tages masser af biopsier med 
rene, adskilte instrumenter, inklulsive histologi (kroniske sår kan degenerere til 
cancer), grundig oprensning og ”dead space management” – her bruges udeluk-
kende antibiotikaholdige knoglefillers. Produkter er typisk ProDense, Osteoset, 
Herafill, Cerement, og lign. med varierende sammensætninger af calciumsulfat/
fosfat og hydroxotapatit og antibiotika når det er påkrævet. 
Sonification (ultralydsrensning) af udhentede implantater bruges som supple-
ment til dyrkninger, fordi man ofte kan dyrke yderligere bakterier fra rensevæ-
sken. PCR er også relevant når der er tvivl om (falsk) negative dyrkninger.

Knoglegraft bruges kun meget lidt og det er jo lidt forskelligt fra hvad vi er vant 
til. Ideen er at når oprensningen er grundig, og effektiv, og der er forseglet og 
lukket med knoglefiller, er graft ikke i sig selv nødvendig. Der bruges typisk eks-
tern fiksation i form af rammer eller monolaterale fiksatorerer. Til slut dækker 
plastikkirurgerne bløddelsdefekten med en fri lap eller svinglap og delhud, når 
der er behov, især på crus. Når pt. er grundigt udredt og man har grund til at tro 
at kirurgien har været radikal, laver man single-stage kirurgi. 
Profylaktisk antibiotika er initialt vancomycin og meropenem, herefter indrettet 
på dyrkningssvar. Behandlingsvarigheden er typisk 6 – 12 uger peroralt.

Partiel vægtbæring og meget gerne fuld, er altid påkrævet og tilskyndet. Man 
sætter gerne en ramme over en skinne ved mistanke om risiko for osteosyn-
tesesvigt, for at fremme mobilisering og undgå osteopeni og dårlig trivsel. En 
dedikeret Ilizarov sygeplejerske er guld værd for patienterne og helt uundværlig 
til at passe rammerne.

Cierny og Mader’s klassifikation af osteomyelitterne er stadig god latin og be-
handlingen indrettes efter den. Således også når man fravælger at behandle en 
knogleinfektion, fordi indsatsen ikke står mål med gevinsten. Fx hos den ældre 
patient, med en kronisk fistulerende OM gennem 30 år, som er for svækket til at 
man tror på at knogleresektion, bløddelsdække og knoglenydannelse er umagen 
værd.
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En tung sag af en gange mange ope-
reret femur, som ikke vil hele (åben 
#, infektion). Nu vaskulariseret fibula 
graft, og svigter det, bliver det ampu-
tation, ”Eisenbein”, eller en tumor-skaft 
protese. Ex fix�en til at spænde femur 
ud under indsættelse af fibulagraften, 
er helt nødvendig. Knogletransport 
(som ellers er førstevalg) fravalgt af 
logistiske grunde, da patienten Ikke kan 
følges i det fjerne hjemland.

Det er også kendetegnende at osteomyelitterne behandles lidt som tumor 
cases, fordi de jo handler om at ”fjerne alt det syge”, omend man kan sige at 
OM eksideres indefra og ud, ”intralæsionalt” mens tumorer fjernes in toto 
�ekstralæsionalt” uden at røre det syge i midten og sikre frie resektionsrande. 
Og af samme grunde var det  sjovt at diskutere forskellige cases med Werner 
Hettwer, som også var på besøg herovre.

Der bliver også lavet knogletransporter efter resektion af fredelige knogletu- 
morer. Teknikken kan bruges når de er placeret midtskafts. Se billedet.

Det mest presserende tekniske spørgsmål er om man har fået det hele med når 
man graver rundt i periferien af en læsion. Det mest presserende akademiske 
spørgsmål er nok hvorfor man skal vælge en knoglefiller fremfor autograft ? - 
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og sandheden er nok at man ikke endnu har ordentlige sammenlignende forsøg 
til at besvare spørgsmålet, men at der er rimelig evidens for at de hver for sig 
virker udmærket – og at man med tilsætningen af hydroxyapatit til en filler, får 
pæn fyldning af kaviteterne over tid. Måske er de bedste argumenter for en 
filler, at man kan implantere et medie til langvarig høj levering af antibiotika, og 
man slipper for donorsite morbiditet (smerte ved kristakammen o.lign.).

Knogletabs-erstatningen er selvfølgelig interessant, og man bruger generelt 
knogletransport og frie fibulagrafter. Her bruges rammer, og orthofix lign. de-
vices på femur hvor man ofte forlænger over et søm. Gamle Monsieur Masque-
let er ikke i kridthuset her. 
Jeg forsøger at bidrage lidt med at fortælle lidt om vores (kommende) brug af 
motoriserede forlængersøm og resultaterne med Masquelet, som ikke har væ-
ret så ringe endda, selvom de indvender at ”it takes forever to consolidate” – så 
kom alle vores i hus, selvom det ganske rigtigt tog noget tid.

Rgt og rigtigt flot MR af osteomyelit. Man ser med lidt god vilje død knogle 
(sekvester), invulcrum (knoglenydannelse), en fistel fra marven til huden, og 
kan planlægge sin kirurgi derefter. Bemærk det tynde hudlag på MR og den 
periostale reaktion på rgt.

Vi laver også udretninger af kontrakturer over knæ med rammer, og stumpfor-
længelser til at optimere protesefikseringen, har gjort adskillige patienter glade. 
Non-unions behandles med oprensning til blødende knogle (”Paprica sign”), 
opchipsning og solid fiksation. Er der et element af infektion, så forsørges det 
med kombineret lokal og peroral behandling.
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Callustraktion bruges også i sig selv til at stimulere knogleheling ved non-unions, 
og kan også tage livet af en kronisk infektion, dogmet siger det: ”Infection burns 
in the fire of the regenerate”.
Vaskulariserede fibulagrafter er populære, og når den sættes ind i en tibiadefekt, 
bliver det sjovt nok til en ”Tibula”  

Stumpforlængelse på femur med ex. fix. Tilsvarende på humerus. Proteser kan 
herefter fæstnes betydeligt bedre.

Patienterne
Er en broget skare, men generelt set er OM patienter ikke de stærkeste. HIV og 
hepatit, alkohol, røg og diabetes disponerer alt sammen. ”There are no winners in 
osteomyelitis” som Dr. McNally siger. Måske disponerer det mere ubarmhjertige 
engelske socialsystem også lidt til OM, fordi klasseforskellene er større her. Er 
man arbejdsløs, lidt tørstig, uudannet og med en osteomyelit oveni hatten, ja 
så er den socialmedicinske udfordring stor, og udsigten til at kravle op af sup-
pedasen lille.
Interessant nok er der en del seglcelleanæmi patienter, fordi sygdommen gene-
rerer knogleinfarkter, som igen disponerer til infektion. Det sker også at OM fra 
barndommen blusser op igen, og så er der naturligvis rigtig mange som har en 
dyb, sløv infektion efter en tidligere åben fraktur. 
TB og skal haves in mente, og optræder ikke så sjældent hos især indvandrer 
patienter. Sjældne ”pseudo-osteomyelitter” som Barré’s scleroserende OM, og 
varianter heraf, hos yngre ses, og salmonella osteomyelit ses også.
      



136 · DOS Bulletin

Kompleks bilat. kongenit dysplasi, korrigeres trinvist, forlænges passende un-
dervejs. Bemærk skoforhøjelsen.

Organisation og teamwork
Klinikken er offentlig og der laves kun elektiv kirurgi, med alt hvad der heraf 
følger af muligheder for fordybelse og overblik. Det er en kæmpe fordel når 
man er på et kort og fokuseret ophold. Men ikke to patienter er ens, og det er 
rigeligt med læringsmuligheder hos hver enkelt. Man opererer 3 dage om ugen, 
har ambulatorie 1,5 dag, stuegang en enkelt dag. Jeg må gå i vask, assistere og 
lave småting. 

Helt centralt står samarbejdet mellem plastikkirurger, mikrobiologer, infektions-
medicinere og ortopæder – og er måske mere end noget andet forudsætningen 
for de flotte resultater som der har her. Når der er ambulatorium, sidder alle 3 
specialer dør om dør og kalder hinanden ind til at forberede patient og opera-
tion. En gang om ugen mødes man alle specialer med radiologerne til multidisci-
plinært møde. Det var virkeligt meget inspirerende.

Tak til alle som hjalp til at gøre rejsen mulig. 
Ulrik
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Dobbelt knæramme til 
kontraktur-udretning 
og senere protese-
forsyning. Ankeldese 
over retrogradt søm, 
og ramme i helings-
fasen. Hjemmelavet 
antibiotikacoating: 
Cementspacer om-
kring TEN søm efter 
resektion af inficeret 
segment, første stadie. 
Senere følger knogle-
transport.

Adamantinom. Resektion, transport, konsolidering.
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Bevægeapparatets Årti 
Bone and Joint Decade 
2010-2020
Dansk Militærmedicinsk Selskab
Dansk Ortopædisk Selskab
Danske Fysioterapeuter
Bispebjerg Hospital, 
Ortopædkir. Afd., KU-SUND
 

Symposium
Traumatiske amputationer og proteseforsyning 

Torsdag den 13. november, 2014
Indgang 50, Uddannelsescentret, Auditorium og Dagligstuen
Bispebjerg Hospital, Regionhovedstaden, KU-SUND

kl. 08.30-08.55 Velkommen  
 Jes Bruun Lauritzen 

kl. 08.55-09.30 Amputationer – udenlandske missioner
 Erik Darre

kl. 09.30-10.10 Krisepsykologi og amputationspatienter
 Anders Korsgaard Christensen

kl. 10.10-10.30 Kaffe

kl. 10.30-11.05 Underekstremitetsamputationer proteseforsyning  
 Christer Levin

kl. 11.05-11.30 Tatoveringer og amputation
 Jørgen Serup
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kl. 11.30-11.45  Ganganalyse og proteser
 Jonathan Comins 

kl. 11.45-12.00 Kriterier for ansøgning om c-amputationsproteser
 Jes Bruun Lauritzen

kl. 12.00-13.00 Frokost 

kl. 13.00-13.30 Overekstremitetsamputationer og myoelec. proteser 
 Stig Jensen

kl. 13.30-14.00 Power Knee, Symbionic og Genium 
 Christer Levin

kl. 14.00-14.30 Osseointegrationsproteser
 Klaus Kjær Petersen

kl. 14.30-15.15 Amputationer, kirurgiske aspekter
 Finn Warburg

Deltagelse i symposium: Gratis. 
Tilmelding af hensyn til frokostbestilling til June Honest Nielsen 
på email: june.honest.nielsen@regionh.dk senest 1. november 2014
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Bevægeapparatets Årti,
Bone and Joint Decade 2010-2020
Dansk Militærmedicinsk Selskab
Dansk Ortopædisk Selskab
Danske Fysioterapeuter

Traumatiske amputationer - Proteser

Torsdag den 13. november, 2014
Indgang 50, Uddannelsescentret, Auditorium,
Bispebjerg Hospital, Regionhovedstaden, KU-SUND

Panel
Jes Bruun Lauritzen, professor, overlæge, dr.med. ortopædkirurgisk afdeling 
M, Bispebjerg Hospital, KU-SUND

Jørgen Serup, professor, overlæge, dr.med., dermatologisk afdeling, 
Bispebjerg Hospital, 

Erik Darre, klinikchef, ortopædkirurgisk afdeling, Rigshospitalet

Christer Levin, bandagist, SAHVA (underekstremitetsproteser)

Stig Jensen, chefbandagist, SAHVA (overekstremitetsproteser)

Peter Kjær Petersen, overlæge, ortopædkirurgisk afd, Århus

Jonathan Comins, PhD, fysioterapeut, BBH, KU-SUND

Finn Warburg, overlæge, ortopædkirurgisk afdeling, Rigshospitalet, KU-SUND

Anders Korsgaard Christensen, chefpsykolog, Krisepsykologisk Enhed, 
Rigshospitalet, KU-SUND.
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Formand
Professor, overlæge, dr. med.
Søren Overgaard
Ortopædkirurgisk afdeling O
Odense Universitetshospital
Søndre Boulevard 29
5000 Odense C
E-mail: president@ortopaedi.dk

Næstformand
Overlæge, Ph.D.
Klaus Hindsø
Børnesektionen
Ortopædkirurgisk Klinik 2161
HovedOrtoCentret
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København
E-mail: vicepresident@ortopaedi.dk

Afgående formand
Ledende overlæge 
Benn Rønnow Duus
Ortopædkirurgisk afdeling M
Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23
2400 København V
E-mail: pastpresident@ortopaedi.dk

Kasserer
Overlæge Henrik Palm
Ortopædkirurgisk afdeling
Hvidovre Hospital
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre
E-mail: tresurer@ortopaedi.dk

Redaktør
Specialeansvarlig overlæge, Ph.D.
Steen Lund Jensen
Ortopædkirurgien Nordjylland
Klinik Farsø, Højgårdsvej 11
9640 Farsø
E-mail: editor@ortopaedi.dk

Formand for Videnskabeligt Udvalg
Overlæge, forskningslektor, Ph.D.
Ole Rahbek
Børneortopædi, afd. E.
Århus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
E-mail: scientific@ortopaedi.dk

Formand for Kvalitetsudvalget
Ledende overlæge
Claus Munk Jensen
Ortopædkirurgisk afdeling
Gentofte Hospital
Niels Andersensvej 65
2900 Hellerup
E-mail: quality@ortopaedi.dk

Formand for Uddannelsesudvalget
Overlæge, Ph.D  Søren Kold
Ortopædkirurgisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej
9000  Aalborg
E-mail: education@ortopaedi.dk
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