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Årsmødet 2008

Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2008 afholdes
på Radisson SAS Scandinavia Hotel, 

København, 23.- 24. oktober

Guildal forelæsning

Der vil være videnskabelige sessioner begge dage.
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Indkaldelse af Foredrag og Posters

Der indkaldes hermed foredrag og posters til årsmødet. 
Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk.

Frist for indsendelse 
Mandag, den 18. august 2008.

Bemærk venligst reglerne for indsendelse af abstracts er blevet lavet
om: Alle abstracts indsendes via DOS’s hjemmeside:

www.ortopaedi.dk

Skabelonen til indsendelse af abstract fungerer med felter til alle de nød-
vendige informationer. Alle felter skal udfyldes for at skabelonen tilla-
der indsendelse. 
Der er indlagt en limit på 1800 tegn for et abstract. Hvis denne størrelse
overskrides kan abstract ikke sendes!!!!! 
Grænsen er sat lidt højere end de tidligere 250 ord. 

Abstract skabelonen vil blive lukket efter den 18. august. Det vil heref-
ter ikke være muligt at sende abstracts.

Der forventes i løbet af uge 35 udsendt meddelelse om de indsendte
abstracts er antaget.

Red.
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Abstracts og postere
til DOS’ møder

Abstracts
Abstracts skal skrives på engelsk. 
Abstract (maks. 1800 tegn) opbygges som angivet i skabelonen:

Titel på arbejdet 
Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen under-
stregninger, kun første bogstav med stort). 
Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus). 

Introduction (herunder formål), Material and methods, Results, og
Conclusion. 
Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller
inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta 
Orthopaedica (se deres homepage).

Abstract indsendes kun via DOS’ hjemmeside.

BEMÆRK DE ÆNDREDE REGLER FOR INDSENDELSE AF
ABSTRACTS TIL DOS’ MØDER



Projektion og Posters

Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltpro-
jektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2003 el. tidl.)
Man skal medbringe en CD-ROM med foredraget. Det vil ikke være
muligt at anvende egen bærbare computer !
Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters
skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Over-
head-projektor forefindes ikke.

Generelt
Fremsendelsen af abstrats skal ledsages af en erklæring om 
• at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og 
• at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts.

Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract 
foretrækkes offentliggjort: 
• som foredrag, eller 
• som poster.

Det skal dog pointeres at det er bestyrelsen der afgør om det enkelte
abstract er bedst egnet som poster eller som foredrag. Det kan ikke
accepteres at abstracts trækkes tilbage fordi forfatteren ikke har fået sit
ønske om præsentationsform opfyldt.

Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen
vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta
Orthopaedica. 

Red.
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Foredragskonkurrence

I forbindelse med Årsmødet 2008 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der
blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive
belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og
præsentationen heraf.

1. præmien er kr. 5.000
2. præmien er 2 stk à  kr. 2.500 

Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er fri-
villig.

Bestyrelsen

Poster-præmie og præsentation 

Ved Årsmødet 2008 vil der igen være posterpræsentation med præsenta-
tion af essensen af det videnskabelige studie på mellem 3 og 5 minutter.

Den bedste poster og præsentation vil blive præmieret.
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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Dansk Ortopædisk Selskabs
Generalforsamling

Torsdag den 08. maj 2008 kl. 15:00
Aalborg Kongres og Kulturcenter

REFERAT

Selskabets formand Cody Bünger bød velkommen.
1) Valg af dirigent
Svend Erik Østgaard blev valgt med akklamation. Han indledte med at
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var i den
senest annoncerede dagsorden et forslag til vedtægtsændringer som også
er rettidigt udsendt. 

2) Formandsberetning
Cody Bünger takkede dirigenten og præsenterede listen med personer
der var på valg og henviste til den trykte formandsberetning. 

Herefter afholdtes et minuts stilhed til ære for afdøde medlemmer siden
sidste generalforsamling.

Formanden konstaterede at selskabet har haft et travlt år. Der er bl.a. sket
en effektivisering af indmeldelsesproceduren og selskabet har haft den
glæde at byde velkommen til 88 nye medlemmer. 
Selskabet har desuden haft den glæde at der er udnævnt tre nye profes-
sorer inden for specialet, og dette må ses som en cadeau til udviklingen
i selskabet og specialet. 

Det altdominerende område det sidste år har været speciale-planlægnin-
gen. Annette van Hauen er nu fast tilknyttet i en sekre-tariatsfunktion.
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Takket være Klaus Hindsø er selskabets hjemmeside forbedret betyde-
ligt. Klaus Hindsø har ønsket at trække sig fra posten som web-master
og selskabet ønsker at takke Klaus Hindsø for hans store indsats. Han
afløses af Steen Lund Jensen og selskabet ser frem til det kommende
samarbejde.

Selskabet har også ønsket en tilstrækkelig status i nyhedsdebatten, men
man må konstatere at det er svært at komme igennem i medierne med
faglige problemstillinger, og man savner balancerede fremstillinger af de
problemområder der er relateret til vort speciale. Bestyrelsen har taget
initiativ til at de forskningsresultater der præsenteres i forbindelse med
årsmøderne tilsendes pressen. 

M.h.t. specialeplanlægningen vedrører denne alle specialer med henblik
på at redefinere lokalisationen af specialernes funktioner. Der har i peri-
oden op til påbegyndelse af arbejdet været et betydeligt samarbejde med
fagområderne m.h.p. bl.a. at definere kernediagnoser og kvalitetsmar-
kører. Selskabet blev indkaldt til første møde i januar 2008 og arbejdet
forventes afsluttet i slutningen af juni måned 2008. Fagområderne er for-
søgt dækket ind under hensyntagen til repræsentanterne fra regionerne,
og der er etableret en velfungerende arbejdsgruppe. Cody Bünger rede-
gjorde herefter for arbejdsprocessen, herunder opdelingen i nuværende
organisation, og Sundhedsstyrelsens ønske om en vurdering af den frem-
tidige organisation. 
I denne proces har det været vigtigt for arbejdsgruppen at gøre opmærk-
som på de store grupper af behandlinger og diagnoser der dækkes af 
ortopædien. Rapporten der udarbejdes vil blive gjort til  genstand for
yderligere kommentarer fra fagområderne. Herefter skal rapporten
diskuteres med Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg og derefter
kommenteres og bearbejdes af den Regionale Baggrundsgruppe. 

Et andet vigtigt punkt drejer sig om rekruttering af yngre læger. For-
manden finder det bekymrende med strukturen i den nye basisuddannel-
se og den manglende hensyntagen til lægefaglige argumenter af den
daværende Sundhedsminister der har medført en bevidst tildeling af et
stort antal stillinger i almen praksis. Der vil således være færre yngre
læger der får ansættelse på en ortopædkirurgisk afdeling. I den forbin-
delse har uddannelsesudvalget været fremsynet og arrangeret work-
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shops, men måske skal der ske en rekruttering allerede i den sidste del
af studietiden. Det er vigtigt at vi også fremover er opmærksomme på at
der skal være det dobbelte antal introduktionsstillinger i forhold til hove-
duddannelsesstillinger. Den såkaldte 4-årsregel og det faktum at Danske
Regioner har ønsket nye kriterier for ansættelse i hoveduddannelsesstil-
ling. 
Søren Overgaard har været formand for en arbejdsgruppe og ydet en stor
indsats. Bestyrelsens håber og ser frem til at videnskabelig aktivitet også
i fremtiden skal være en af nøgleparametrene i udvælgelsen til ansættel-
se i hoveduddannelsesstilling. 

Ventetidsgaranti og privatsektor er et stort område der fylder meget i
medierne og har påvirket afdelinger, men der synes at være fundet en
modus vivendi. Selskabet finder det vigtigt med den private sektor, her-
under de privatpraktiserende speciallæger. 

NOF
Her har været en række aktiviteter. I 2006 blev Bjarne Møller-Madsen ny
generalsekretær og det blev besluttet at NOF afholdes i Danmark i 2010
med Kjeld Søballe som kongrespræsident. Der stiles mod et fælles møde
mellem DOS og NOF og Søren Overgaard har accepteret hvervet som
videnskabelig sekretær. 
Formanden gjorde i den forbindelse opmærksom på den kommende
NOF Kongres i Amsterdam hvor Danmark er stærkt repræsenteret. 

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) er et moderselskab som er direkte
refererende til og fra Sundhedsstyrelsen. DOS er ikke altid blevet orien-
teret i forbindelse med DMS udpegning af ortopædkirurger eller områ-
der der må anses for ortopædkirurgisk relevante. Vi må som fagspeciale
fastholde at skulle have indflydelse på hvem der udpeges fra selskabet,
og bestyrelsen har i den forbindelse haft møde med Michael Hasenkam
der er ny formand for Dansk Medicinsk Selskab. Fremover vil samar-
bejdet blive styrket ved at den afgående DOS formand vil være knyttet
til DMS og jævnligt rapportere til DOS. 

Der har aktuelt været stor debat omkring den nye akutlæge. Et initiativ
sat i gang af Sundhedsstyrelsen og DMS med henblik på bedre akutlæge
dækning i yderområderne. Der er derfor dannet et selskab for akut medi-
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cin og Niels Dieter Röck er af bestyrelsen udpeget til at sidde i en
arbejdsgruppe der skal formulere funktioner og afgrænsninger i forhold
til dette område. Formanden meddelte, at Niels Dieter Röck muligvis
ville redegøre for dette arbejde på et senere tidspunkt.  
Der er samtidig et diskussionsområde omkring skadestuer og traume-
modtagelse, hvor det i stigende grad er et åbent spørgsmål hvorvidt ska-
destuerne fortsat skal være under ortopædkirurgisk ledelse. I Sundheds-
styrelsens akutrapport er beskrevet at skadestuer og traumemodtagelse
skal ledes af læger som er kvalificeret og motiveret for at lede dem, og
at de kan tilhøre en række forskellige specialer. Bestyrelsen har i den for-
bindelse følgende holdning: 

• Ortopædkirurger skal fortsat have en vigtig rolle som traumeledere
• Modtagelse af store skader og ortopædiske monoskader er fortsat et

ortopædisk kerneområde
• Bestyrelsen er positivt indstillet overfor at mindre skader behandles

af akutlæger

Endelig så er der de kommende mødeaktiviteter. Det er i bestyrelsen
diskuteret om man fortsat er i stand til at opretholde to årlige møder, og
bestyrelsen ønsker at dette diskuteres på generalforsamlingen. 

Cody Bünger takkede til sidst for sin tid i bestyrelsen og takkede Mari-
anne Breddam for hendes arbejde i uddannelsesudvalget. 
Der var ingen kommentarer og formandens beretning blev godkendt. 

Forslag til vedtægtsændringer
Dirigenten gennemgik vedtægterne for vedtægtsændringer. 

§ 1
Cody Bünger redegjorde for baggrunden for ændringsforslaget. Den
sproglige form bør diskuteres, og kan muligvis opfattes mere fagpolitisk
end videnskabeligt. 

Benn Duus havde svært ved at se baggrunden for dette forslag. Det
nuværende formuleringsforslag kunne tolkes overenskomstmæssigt.
Benn Duus mente at formålet er at fremme dansk ortopædkirurgis inter-
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esser. Han fandt ikke at det var nødvendigt at understrege at dette omfat-
ter såvel det private som det offentlige. 
Benn Duus foreslog at der i den kommende bestyrelse arbejdes mere
detaljeret med et ændringsforslag. 

Cody Bünger var enig i dette. 

Niels Dieter Röck var enig i Benn Duus´ kommentarer. Han fandt det
væsentligt at man fastholdt formuleringen om økonomisk støtte. 
Generalforsamlingen var enig om at lade forslaget falde og overlade det
videre arbejde til den nye bestyrelse. 

§ 10 
Her foreslås ændring til ”Selskabet afholder mindst et årligt møde”. 
Niels Dieter Röck henviste til de mulige konsekvenser for afholdelse af
generalforsamling, men dirigenten kunne oplyse at der ikke er noget sted
i selskabets vedtægter er fastsat krav til hvornår generalforsamlingen
skal afholdes. 
Forslaget blev godkendt. 

§ 13
Her foreslås formuleringen Danmarks Amtsrådsforening ændret til Dan-
ske Regioner. Der var ingen kommentarer til dette ændringsforslag, som
blev godkendt.  

3) Udvalgsberetninger 

a) Uddannelsesudvalget. 
Marianne Breddam henviste til den skriftlige beretning. Hun takkede Per
Wagner Kristensen som ved sidste generalforsamling blev valgt som ny
hovedkursusleder og Michael Brix der blev valgt som ny kursistrepræ-
sentant. Understregede uddannelsesudvalgets ønske om at Forum for
uddannelsesansvarlige overlæger ændres til Forum for uddannelse med
deltagelse af yngre læger. 
M.h.t. til de specialespecifikke kurser planlægges disse fortsat i tæt sam-
arbejde med fagområderne, og fungerer tilfredsstillende. Der har været
en del debat om krav til delkursusleder i forhold til disses ansættelses-
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forhold, og reglerne er indtil videre således at delkursuslederen skal have
sin hovedansættelse i det offentlige. 
Uddannelsesudvalgtes work-shops er fortsat velbesøgte.
Den nye basislægestruktur vil formentlig betyde noget nær en halvering
af antallet af basislæger i forhold til antallet under den tidligere turnus-
lægeordning. Dette kan have betydning for hvem der skal passe skade-
stuer. 
Marianne Breddam takkede til sidst sine kolleger i uddannelsesudvalget
for de sidste seks års samarbejde. 

Marianne Backer fra selskabets for artroskopisk kirurgi ønskede en for-
klaring på baggrunden for reglen om at delkursuslederen skal have sin
hovedansættelse i det offentlige. Marianne Breddam henviste til at dette
var en bestyrelsesbeslutning og henviste derfor til selskabets formand. 

Cody Bünger redegjorde for at argumenterne for placering af kurser i
privat regi bl.a. drejede sig om bedre lokaleforhold. I såvel bestyrelse og
uddannelsesudvalg har det været opfattelsen at dette har påvirket kur-
sernes afholdelse. En offentlig ansat delkursusleder kan frit bede spe-
ciallæger fra privatsektoren til at deltage som underviser på kurserne. 

Marianne Backer spurgte om bestyrelsens holdning til om der var for-
skel på at man i forbindelse med sin basisuddannelse er ansat hos en
alment praktiserende læge eller privathospital. 

Cody Bünger fandt at det havde været nødvendigt for bestyrelsen at træf-
fe i et valg i den konkrete situation. 

Marianne Breddam kommenterede at hun er med i en arbejdsgruppe der
er nedsat af Sundhedsstyrelsen m.h.p. at undersøge mulighederne for at
henlægge dele af hoveduddannelsen til privathospitalerne. Arbejdsgrup-
pen har været i Det Nationale Råd og gruppen fortsætter sit arbejde. Det
er tanken at lave hoveduddannelser hvor en del af uddannelsen foregår i
det private. 

Ebbe Stender Hansen mente at der var tale om obligatoriske kurser efter
Sundhedsstyrelsens ønske. Man kunne derfor med rette bede Sundheds-
styrelsen klargøre forhold som værtskab, økonomi, ansvar. Ebbe Stender
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Hansens mening var at en af forskellene på den private og offentlig sek-
tor kunne være, at der i det offentlige er tale om en uselekteret patient-
population, mens der i den private sektor kan være tale om en selekteret
patientpopulation. 

Micael Haugegaard kunne ikke, som mangeårig hovedkursusleder, gen-
kende problemerne i forbindelse med afholdelse af kurser i privat regi,
og opfordrede den kommende bestyrelse til at det er den faglige kvalitet
af kurserne der afgør hvor de afholdes, og ikke en politisk holdning. 

Cody Bünger mente at det offentlige har en udfordring og interesse i at
bevare uddannelsen af kommende speciallæger, men at det kan være
svært at konkurrere med de fysiske rammer ved kursusafholdelse i pri-
vat regi. Han henviste til og ser selv frem arbejdet i arbejdsgruppen vedr.
hoveduddannelsesforløb i privat regi. 

Svend Erik Christiansen var enig i Micael Haugegaards holdning og var
bekymret for en udvikling i retning af A- og B-læger. Han mente ikke at
der var dokumentation for kritikken mod afholdelse af kurser i privat
regi, og henviste til tidligere afholdte kurser i privat regi som har haft stor
succes. 

Cody Bünger gentog at bestyrelsen gerne vil være med at udvikle for-
men for afholdelse af de specialespecifikke kurser. 

Viggo Johannsen fandt at den fremtidige indholdsudfyldelse af de rele-
vante fagområder ville forhindre en slagside m.h.t. afholdelse af de spe-
cialespecifikke kurser. 

Svend Erik Østgaard henviste til at debatten om uddannelse i privatsek-
toren også er gældende for andre specialer og beretningen fra uddannel-
sesudvalget blev godkendt med akklamation. 

b) EFORT
Per Kjærsgaard-Andersen informerede om den 8. kongres i Firenze i
2007. Der har været et vigende fremmøde til sessionerne og der arbejdes
videre med dette. Der valgtes ny præsident Franz Langlais som omkom
ved en trafikulykke en måned efter valget. Derfor blev Karl-Göran Thor-
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ngren fra Lund valgt som præsident ved en ekstraordinær generalfor-
samling i Berlin i oktober 2007. 

Det har været livligt debatteret om der skal være årlige EFORT kon-
gresser. I nordisk regi har der været protesteret mod dette, pga. bekym-
ringen over påvirkningen på både nationale og nordiske kongresser. Det
er nu besluttet at man hvert andet år afholder såkaldt mindre kongresser
sammen med det relevante nationale selskab. I år vil der således være en
mindre kongres i Nice. I 2009 vil der være stort møde i Wien. I 2010 vil
der være en mindre møde i Madrid, men der må påregnes et betydeligt
antal deltagere fra Sydamerika. 
DOS har fået tildelt EFORT mødet i 2011, og dette vil være et at de sto-
re møder, og kan blive den største ortopædkirurgiske kongres afholdt i
Danmark. Søren Overgaard er udpeget som Chair for den videnskabeli-
ge del og Klaus Hindsø som Chair for Social Events. EFORT har været
og besigtige lokaliteterne og nogle af de sociale arrangementer er plan-
lagt. 

EFORT har opfordret til at bruge EFORT Travelling Fellowships. I år har
Camilla Ryge været i Østrig og vi ser frem til et indlæg i DOS Bulleti-
nen. I september forventes det at bestyrelsen udpeger en deltager til
opholdet i Litauen. I 2009 afholdes det i Norge og Ungarn og i 2010 i
Danmark hvor det planlægges at opholdet slutter med deltagelse i NOF
mødet i Århus. 
M.h.t. Visiting Fellowships har bestyrelsen rettet henvendelse til en ræk-
ke afdelinger i Danmark og bedt dem om at planlægge sådanne ophold
for en kollega fra Europa i to til fire uger. Der skal tilbydes et strukture-
ret program og kost og logi. Det nationale selskab betaler rejse og den
pågældende fellow skal have tjenestefri med løn fra sin nationale afde-
ling. 

c) UEMS
Intet nyt

d) NOF
Dette punkt blev beskrevet under formandens beretning. 

e) Beretning fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg
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ii) DRG-udvalget 
Svend Erik Østgaard redegjorde for arbejdet i udvalget. Vi ligger under
for nogle krav, herunder at følge de samme principper som de andre spe-
cialer. Således skal der ikke være for mange grupper og der er fortsat
ikke nogen særskilt implantattakst. Princippet om nul-sum betyder at
hvis nogle takster forøges skal nogen mindskes. Det er lykkedes at opret-
te fem nye grupper inden for fod-ankel kirurgi. Inden for hånd er der
oprettet en ”enkelt håndoperation”. Ganganalyse har nu fået en kode og
der regnes på en takst. Nogle særlige takster for rygkirurgi er blevet kor-
rigeret. 
Høringsfristen for 2009 er udløbet og 4. juni udsendes det nye udkast.
Svarfristen for dette udkast udløber i august. 
Vedr. forløbs DRG forsøger man at præmiere nogle samlede forløb men
arbejdet er særdeles kompliceret fordi man samtidig vil forhindre et
omfattende kodningsarbejde. 
Der er fortsat ikke komplikations- eller alderssplit og ikke forskel på
ambulant og indlagt takst. Generelt er takstsystemet særdeles komplice-
ret. Der er således tale om følgende takster: 

• Lands-landsdels takster som er forskellige på forskellige hospitaler. 
• Særlige takster for patienter omvisiteret til privat regi. 
• Takster for sundhedsforsikrede. 
• Selvbetaler-takster som fremgår af privathospitalernes hjemmesider. 
• Offentlige DRG takster som nogle gange anvendes af privathos-

pitaler. 

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe m.h.p. DRG takster for behandling
i privat regi. 

Søren Kjeldsen anførte at man i SAKS var blevet bedt om en meget
detaljeret redegørelse omkring typiske indgreb ved artroskopisk kirurgi.
Medlemmerne i SAKS ønsker at vide hvad der sker med de omkost-
ningstunge indgreb. 

Svend Erik Østgaard henviste til at Sundhedsstyrelsen lægger sig meget
tæt op ad omkostningsdatabasen. Der kan dog være meget få oplysnin-
ger heri og dette kan være baggrunden for at Sundhedsstyrelsen ønsker
meget detaljerede oplysninger. 
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Ebbe Stender Hansen informerede om at universitetsafdelingerne ofte
fungerer som referral-center og behandler ressourcekrævende patienter
og ønskede at vide om dette afspejles i DRG udvalgets arbejde. 

Svend Erik Østgaard mente ikke at dette kunne løses ved DRG takster
men måske via bloktilskud for at undgå et stort kodearbejde. 

Ebbe Stender Hansen fastholdt at universitetsafdelingerne fortsat må
imødese økonomisk underskud hvis de ikke kompenseres for den nævn-
te patientkategori. 

Niels Søe ønskede en løsning på behandling med multiple håndartropla-
stikker. 
Svend Erik Østgaard vil rette henvendelse til det håndkirurgiske fagom-
råde vedr. dette. 

Cody Bünger understregede overfor forsamlingen at Svend Erik Øst-
gaard fortsat yder en enestående indsats i arbejdet med DRG-takster. 
Forsamlingen tilsluttede sig dette med akklamation. 

g) Beretning fra Fagområderne

- Dansk Selskab for Håndkirurgi
Niels Søe henviste til det store arbejde med specialeplanlægningen.
Arbejdet med de mange koder har været vanskeligt. Der har været en
god dialog med bestyrelsen i dette arbejde. Der er ca. 110 medlemmer af
selskabet, herunder ergoterapeuter. Der har det sidste år i Region Hoved-
staden været diskussion om vagtberedskab og der er udarbejdet et kom-
missorium vedr. dette. Der er en stigende søgning til fagområdet. 

- DPOS
Søren Harving henviste til fagområdets konstruktive samarbejde, herun-
der i forbindelse med specialeplanlægningen. Der er et ønske om fire
børneortopædiske centre i Danmark. Det vil fortsat være nødvendigt at
fagområdet har en tovholderfunktion vedr. børnetraumer. 

- DOTS
Annette Sylvest henviste til at dette selskab er et af de mindste til trods
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for at stort set alle afdelinger beskæftiger sig med traumatologi. Der er
arbejdet med beskrivelse af fagområdet. Der er udarbejdet forslag til
specialeplanlægningen. Morten Schultz Larsen er ny formand, og på sel-
skabets næste generalforsamling vil man udvide bestyrelsen, bl.a. for at
tilføre bestyrelsen øgede ressourcer til udarbejdelse af tilbud om flere
uddannelsestilbud. 

- SAKS
Svend Erik Christiansen informerede om at den nye formand er Marian-
ne Backer. Der har været en del kursusaktivitet herunder på Panum hvor
der afholdes et artroskopisk basiskursus og hvert andet år et avanceret
artroskopisk kursus. Der har været udført et stort arbejde med speciale-
beskrivelsen.

- DFAS
Ingen repræsentant. 

- DSSAK
Viggo Johannsen informerede om at selskabet har ca. 100 medlemmer.
Der har været en del kursusaktivitet og symposier, herunder symposium
sammen med DOT om proksimale humerus frakturer. I bestyrelsen er
der brugt megen tid på specialeplanlægningen. Der er etableret et vel-
fungerende skulderalloplastikregister. Det er svært at få ændret DRG
taksten. Næste år er der fælles skandinavisk møde omkring albuefrak-
turer. 

- Ryginteressegruppen
Benny Dahl redegjorde for arbejde med specialebeskrivelsen, samt den
øgede aktivitet i Ryginteressegruppen. Det er besluttet at de to ortopæd-
kirurgiske repræsentanter i bestyrelsen i Dansk Rygkirurgisk Selskab
fungerer som kontaktpersoner i Ryginteressegruppen. Der er stigende
tilslutning til et landsdækkende register for den rygkirurgiske aktivitet,
og der planlægges at kunne præsentere et udkast til referenceprogram for
lumbale spondylodeser til efterårsmødet i København. 

- DSHK
Jens Erik Varmarken informerede om at DSHK har konstitueret sig med
en ny bestyrelse. Der er fortsat afrapportering fra de to store registre
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vedr. knæ- og hoftealloplastik. I januar 2008 afholdtes et fælles sympo-
sium med infektionsmedicinerne på Rigshospitalet med stor tilslutning.
Der har været et godt samarbejde med bestyrelsen i DOS omkring spe-
cialeplanlægningen.  

- Tumor
Johnny Keller informerede om arbejdet med specialeplanlægningen.
Dernæst har fagområdet været  med i planlægningen af pakkeløsninger,
herunder et tilbud om akut kræftkirurgi. I forbindelse med dette arbejde
er man blevet opmærksom på at det er nødvendigt med en fokusering på
patienter med metastaser der ikke umiddelbart er omfattet af området
pakkeløsninger. Endelig fortsætter arbejdet med etablering af en lands-
dækkende database. 

4) Kassererens beretning
a) Regnskab
Selskabets regnskab er fortsat tilfredsstillende. Der har været et noget
mindre resultat sammenlignet med 2006 og man må forvente stigende
sekretariatsudgifter. Med den stigende medlemstilgang må der på dette
område forventes en stigende indtægt. Stigningerne i udgifterne til
uddannelsesudvalget skyldes den stigende mødeaktivitet. 

b) Kontingent 2008-2009
Der foreslås fortsat et årligt medlemskontingent på kr. 1000 (tusinde kr.).
Dette forslag blev godkendt af forsamlingen.

7) Dansk Ortopædisk Selskabs Fond
a) Regnskab
Kasseren fremlagde regnskabet fra DOS Fonden og dette blev godkendt
af generalforsamlingen. 

5) Valg til bestyrelse og udvalg
Bestyrelsen har indstillet Per Kjærsgaard-Andersen til formand.
Bestyrelsen har indstillet Benn Duus til næstformand. 
Bestyrelsen har indstillet Bo Sanderhoff Olsen til genvalg som kasserer. 
Marianne Breddam træder ud af uddannelsesudvalget. Bestyrelsen ind-
stiller Inge Togo til medlem af uddannelsesudvalget. 
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Der var ikke indkommet andre kandidater, og bestyrelsens indstillinger
blev godkendt med akklamation. 

6) Godkendelse af Referenceprogrammet Hoftenære frakturer
Claus Munk Jensen redegjorde for de justeringer der er foretaget. Tred-
je udgave af referenceprogrammet har været tilgængelig på nettet de
foregående tre uger med de ændringer der blev diskuteret på oktober
mødet i 2007 i København. 
Ændringerne er sket inden for det diagnostiske område, anbefalinger
vedr. de ucementerede hemialloplastikker, anbefalinger vedr. den tro-
kantære støtteplade, rehabiliteringsanbefalinger, eksakte tests vedr.
outcome, anbefalinger vedr. tromboseprofylakse.
Referenceprogrammet er vedtaget af de ortopædkirurgiske sygeplejer-
sker, og sygeplejerskerne har generelt haft en mulighed for at afsætte et
stort fingeraftryk på programmet. 

Svend Erik Østgaard spurgte hvad der menes med formuleringen ”pri-
mære ortopædkirurgiske afdeling”. 

Claus Munk Jensen henviste til konsekvenserne af at flytte patienter mel-
lem forskellige afsnit i det perioperative forløb, og understregede betyd-
ningen af at læse de afsnit i referenceprogrammet der er udarbejdet af
sygeplejerskerne. 

Benn Duus er blevet ny formand for NIP (National Indikator Projekt) og
har for nyligt haft sit første møde i den forbindelse. Referenceprogram-
met vil danne grundlag for revisionen af NIP indikatorerne der påbe-
gyndes i det kommende efterår. Der planlægges at indberetningen til NIP
lægges ind under Landspatientregistret. 

Michael Krasheninnikoff fandt at den foreliggende udgave af reference-
programmet var godt gennemarbejdet og gav sin kompliment til det
udførte arbejde. 

Generalforsamlingen godkendte referenceprogrammet med akklamati-
on.  
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8) Eventuelt
Ebbe Stender Hansen anbefalede den kommende bestyrelse at DOS at
overveje en nedlæggelse af DOS Fonden på grund af driftsudgiftsmæs-
sige forhold, og lade udbetalingerne komme direkte fra DOS. 

Bo Sanderhoff Olsen var enig i de fremførte betragtninger og vil arbejde
for dette. 

Cody Bünger takkede forsamlingen for fremmødet og generalforsam-
lingen kunne afsluttes. 

Benny Dahl
Sekretær

Dansk Ortopædisk Selskab
22. maj 2008
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Dansk Ortopædisk Selskab

Bestyrelsen: 

Formand
Overlæge, sektorchef, klinisk forskningslektor 
Per Kjærsgaard-Andersen,  Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus,
Kabbeltoft 25, 7100 Vejle pka@dadlnet.dk

Næstformand
Ledende overlæge Benn Rønnov Duus, Ortopædkirurgisk afdeling,
Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV 
bennduus@dadlnet.dk

Kasserer
Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen, Ortopædkirurgisk afdeling 
Herlev Hospital;  Herlev Ringvej, 2730 Herlev
bosolsen@jubii.dk

Redaktør
Afdelingslæge Sajida Afzal, Ortopædkirurgisk afdeling, 333, Hvidovre
Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre.
sajida@dadlnet.dk

Sekretær
Overlæge, professor, dr.med., ph.d., klinisk lektor Benny Dahl
Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
bennydahl@gmail.dk
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Uddannelsesudvalg

Overlæge, professor, dr.med., ph.d., Finn Bjarke Christensen, 
Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus, 9100 Aalborg
fibc@rn.dk

Overlæge Thomas Lind, Ortopædkirurgisk afd., 
Nordsjællands Hospital i Hillerød, Helsevej 2,  3400 Hillerød 
thlind@dadlnet.dk

Overlæge Per Wagner Kristensen, Ortopædkirurgisk afdeling, 
Vejle Sygehus. Kabbeltoft 25, 7100 Vejle
Per.wagner.kristensen@vgh.regionsyddanmark.dk

Overlæge Niels R. Wisbech Pedersen, Ortopædkirurgisk afdeling O,
Odense Universitetshospital, Søndre Boulevard 29, 5000 Odense C
wisbech.vange@dadlnet.dk

Afdelingslæge Inge Togo, Ortopædkirurgisk afdeling T, 
Herlev Hospital, Herlev Ringvej, 2730 Herlev
togo@dadlnet.dk

Bestyrelsesrepræsentant:
Afdelingslæge Sajida Afzal, Ortopædkirurgisk afdeling, 333, 
Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre.
sajida@dadlnet.dk

Hoveduddannelses-repræsentant:
1. Reservelæge Michael Brix
Toldbodvej 23, Snoghøj, 7000 Fredericia
michaelbrix@mail.dk

Det nye Uddannelsesudvalg har endnu ikke konstitueret sig

Juridisk sagkyndig

Artur Bugsgang
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Dansk Ortopædisk Selskabs Fond
Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til forsk-
ning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi og at yde støtte
til efteruddannelsesrejser til udlandet. Uddeling af Fondens midler fore-
går efter opslag i DOS Bulletin 1-2 gange årligt. Motiveret ansøgning
indeholdende komplet curriculum vitae samt et detaljeret budget frem-
sendes til DOS. Kun fremsendelser via formularen linket op her på
hjemmesiden kan komme i betragtning ved uddelingen, ligesom ansøg-
ninger fremsendt efter den annoncerede tidsfrist ikke kommer i betragt-
ning. 

Tildelinger sker til læger eller andre, der dyrker forskning eller er
beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi, hvilket betyder, at også
medicinstuderende kan ansøge Fonden. Som udgangspunkt er tildeling
af støtte rettet mod yngre ”trængende” kolleger. Seniorer (speciallæger,
overlæger) kan således ikke forvente at modtage støtte fra Fonden.

Såfremt man søger støtte til eksempelvis kongresdeltagelse, som ligger
forskudt for Fondens uddelingsterminer, kan man søge Fonden, idet det
dog bemærkes, at ansøgningen skal være fremsendt før evt. kongresdel-
tagelse. Man kan således ikke påregne at modtage støtte med en såkaldt
retrospektiv ansøgning. Søger man støtte til fremlæggelse af Foredrag i
nationale eller internationale fora, kan man kun komme i betragtning til
støtte såfremt man er den der skal fremlægge forskningsresultaterne på
mødet. Medforfattere kan ikke modtage støtte fra Fonden. Det skal des-
uden tydeligt fremgå af ansøgningen at man er foredragsholderen. Søger
man støtte til præsentation af Poster skal man figurere som førsteforfat-
ter på såvel abstractet som på posteren. Ligeledes her kan man som med-
forfatter ikke tildeles støtte fra Fonden. 

DOS har igennem de sidste år i tiltagende grad oplevet at modtagere af
donationer fra DOS Fonden ikke personligt møder op til uddelingen –
men i stedet sender en kollega som stedfortræder. Dette fænomen er
løbende blevet debatteret i DOS’s bestyrelse – og bestyrelsen har nu
besluttet at ”stramme op” for kriterierne for uddeling af midler fra Fon-
den. 

Dette indbefatter bl.a. at der er forhold som nu ikke længere anses for
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gyldig grund til at sende en ”substitut” – heriblandt kursusdeltagelse,
udenlandsrejser, vagtarbejde o.l. Som gyldig grund kan nævnes eksem-
plet at modtager ikke kan være til stede da han/hun er ude og holde det
indlæg / præsentere den poster / deltage i det kursus / kongres som der
søges midler til. Bestyrelsen vil dog i hvert enkelt tilfælde vurdere gyl-
digheden af et fravær – men det må som udgangspunkt forventes at til-
delingen annulleres.

Det skal fremhæves at det er bestyrelsens opfattelse at det anses for en
ære at modtage tildeling fra Fonden – og derfor helt naturligt personligt
at møde op til uddelingen.

Ikke uddelte donationer tilbageføres den tildelte donation til DOS Fon-
den.

DOS-Fonden har tidligere modtaget et samlet beløb fra industriens fæl-
les forening, KIRUMED. Denne forening er nu opløst og Fondens udde-
linger beror således alene på Fondens overskud og den del af DOS over-
skud, som efter bestyrelsens beslutning, allokeres til Fonden. To
samarbejdspartnere i industrien har fortsat valgt at donere til Fonden,
således at en lige og faglig fordeling af deres afsatte midler til uddan-
nelse og forskning kan foretages frit af Fondens Bestyrelse. 

Slutteligt bemærkes, at de maksimale beløb, der kan forventes udbetalt
fra DOS-Fonden ligger omkring kr. 12.000,-, hvilket betyder, at ansøg-
ninger om større økonomisk bistand ikke kan påregnes fuldt dækket. 

Dansk Ortopædisk Selskabs Fond – DOSF 
Retningslinier for tildeling

DOSF har til formål

• at yde støtte til forskning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk
Kirurgi 

• at yde støtte til efteruddannelsesrejser i udlandet. 

Uddeling af DOSF midler foregår efter opslag i DOS Bulletin 1-2 gan-
ge årligt. Motiveret ansøgning indeholdende komplet curriculum vitae
samt et detaljeret budget fremsendes til DOS. Ansøgninger accepteres
kun om de fremsendes via DOS’ hjemmeside, http://www.ortopaedi.dk,



hvor der findes en formular. Fremsendelse af ansøgninger efter annon-
ceret deadline accepteres ikke. Relevant dokumentation for afholdte
udgifter fremsendes til DOS sekretæren umiddelbart efter anvendelse.

Tildelinger sker primært til yngre læger eller andre, der dyrker forskning
eller er beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi. Således kan
medicin- samt ph.d. studerende også sende ansøgninger til DOSF.

Vedrørende Kongresdeltagelse.

• Ansøgningen skal fremsendes efter antagelse af abstract
• Ansøgningen skal være fremsendt før Kongresdeltagelse.
• Ansøger skal være ”Speaker” ved Kongressen
• Ansøger skal på Poster – og tilhørende Abstract figurere som 

førsteforfatter. 

Vedrørende Uddeling
• DOSF legater udleveres ved personligt fremmøde ved ansøger på

annonceret tidspunkt jvf. DOS Bulletinen.
• Alene ”usædvanlige forhold” kan medføre dispensation herfra. 

Kursusdeltagelse, udenlandsrejser, vagtarbejde o. lign. anses ikke
som værende ”usædvanlige forhold”.

Legater kan sædvanligvis ikke overstige et beløb på 12.000 kr. Ikke
uddelte legater tilbageføres til DOSF.
Donationer fra Industrien indgår i DOSF puljen og disse legater tildeles
efter samme vurderingsprincip som øvrige legater.

DOS Bestyrelse

Næste uddeling fra DOS Fonden vil blive ved årsmødet 2008
Ansøgningsfrist  18. august 2008

HUSK:
Der kan kun ansøges via hjemmesiden
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Æresmedlemmer af 
Dansk Ortopædisk Selskab

1971: Anthon Monberg
1980: Knud Jansen
1983: Eivind Thomasen
1985: Ingeborg Lou
1986: Karl I Nissen
1988: Jørgen Saugmann-Jensen
1990: Erik Hjalmar Larsen
1998: Jørgen Kjølbye
2000: K. Harry Sørensen
2005: Otto Sneppen

Maj 2008
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Rejsebrev fra Østrig

EFORT travelling fellow-ship - bestemt et besøg værd!

Da jeg i foråret blev kontaktet
af DOS bestyrelse og fik at
vide, at jeg var blevet valgt til at
deltage i forårets EFORT travel-
ling fellow-ship i Østrig 13-19.
april, var jeg ganske flov over at
måtte spørge: ”Hvad er
det…?”.Det viste sig dog at jeg
ikke var den eneste, der var uvi-
dende om dette fantastiske til-
bud til yngre ortopædkirurger i
EFORT medlemslandende –
derfor denne lille beretning.

Hvert forår og efterår afholdes en uges ”fellow-ship” for yngre orto-
pædkirurger under uddannelse til speciallæge (en del deltagere er nyud-
dannede speciallæger). Medlemsorganisationerne arrangerer fellow-
ship’ne på skift, dette forår var det som nævnt Østrig, der var vært. Til
efteråret er det Litauen – og Danmark
skal være vært i 2010. Formålet er
primært at give yngre ortopæder en
chance for at komme ud og bygge
netværk med ligesindede fra Europa
og at åbne vores øjne for forskellig-
heder og ligheder i vores uddannelses
struktur og arbejdsmåder i Europa –
det specifikt faglige er ikke nævnt
som første prioritet, men fylder selv-
følgeligt en masse under opholdet.

KORRESPONDANCER

AKH -Wien
46.000 OP/år – 500.000 ambulante –

95.000 indlæggelser – 
8-9 Ortopædkirurgiske Op stuer.

Professor Reinar Kotz foran 
relief af Doz. Adolph Lorenz
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I år var vi 12 læger i alderen
34-43 år fra Tyrkiet, Portugal,
Spanien, Italien, England (en
indisk uddannet læge), Norge
(tysk uddannet), Sverige, 
Litauen, Slovenien, Slovakiet,
Holland og Danmark, en
meget broget flok ved første
øjekast – men efter få timer
skulle det vise sig at vi svin-
gede helt utroligt godt sam-
men – trods lidt sprogproble-
mer fra enkelte af kollegaerne fra Italien og Spanien.
Programmet bød på 2 dage i Wien på Algemeinde Krankenhaus hos Pro-
fessor Kotz og kollegaer (Introduktion til organisationen og historien i
Østrigsk ortopædkirurgi, masser af tumorkirurgi, albue alloplastik og
navigations TKA live operationer, herefter videnskabelige foredrag
krydret med en livlig aften i Wien, kyndigt sekunderet af afdelingens
yngre læger). Tirsdag sen eftermiddag gik turen i østrigsk bjergtog 5
timer syd på til 2 dage i Graz, hvor Professor Windhager tog imod på
særdeles engageret og hjertelig vis onsdag morgen tidligt. Afdelingen i
Graz imponerede med meget højt specialiseret basal videnskabelig akti-
vitet, ud over flere live-operationer (igen med stor vægt på tumorkirur-
gi), besøg i ambulatoriet og videnskabelige foredrag og diskussion til kl.
18.30! Det var skønt at gå igennem byen i forårsluften til middag på en
gourmet restaurant på toppen af et bjerg midt i byen. De yngre læger i
Graz sørgede for en endnu mere effektiv introduktion til det østrigske
natteliv på direkte opfordring fra deres Professor. Togturen torsdag efter-
middag var velkommen (til at sove), inden vi landede 6 timer senere i
Innsbruck, hvor Professor Krismer selv tog imod på stationen og invite-
rede på hyggelig introduktionsmiddag kl. 22 på hotellet. Afdelingen i
Innsbruck havde sammensat et endags program der var lidt mere bredt –
med en særdeles informativ videotransmitteret live-operation med forre-
ste adgang til hoften og en række foredrag om det europæiske alloplastik
register arbejde samt ”EBRA” (et migrations måleprogram til THA pati-
enter). 
Alle 3 afdelinger, havde arrangeret lokal sightseeing midt i det særdeles
tætte faglige program, så vores hotelværelser var næsten overflødige,

Europæiske alloplastik register, 
EBRA og forreste adgang til THA
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den medbragte bog
kom hjem igen i urørt
stand!!
Vores besøg foregik
på de 3 store univer-
sitetsafdelinger, hvil-
ket jo blev afspejlet i
det operative pro-
gram med meget
avanceret tumorkirur-
gi og specialoperatio-

ner. Stemningen i de 3 afdelinger var meget forskelligartet, med afdelin-
gen i Wien som den klart mest ”elitære” og Graz og Innsbruck som de 2
lillebrødre, med plads til lidt mere frisind og stemning. 
Organisationen af ortopædkirurgien er noget anderledes i Østrig end i
Danmark. Traumatologi er skilt ud som særskilt speciale udenfor orto-
pædien, og håndkirurgien varetages af plastikkirurger. 
Håndteringen af patienterne i ambulatoriet er meget forskellig fra det jeg
er vant til. Det var ind og ud på 20 sekunder – oftest blev kun patientens
røntgenbillede tilset, og sjældent blev patienterne afklædt og berørt.
Informationen til patienterne og samtykke til behandlingerne var ikke
noget man brugte mange sekunder på, og direkte adspurgt var forklarin-
gen: ”Når patienterne kommer her på universitetsklinikken, tror de på
det vi foreslår”.
En anden slående forskel var adfærd på operationsstuen. Ligegyldigt om
der var tale om alloplastik operationer eller mindre indgreb, var det nær-
mest som på en banegård – vi talte (ud over os fellows) mellem 10 og 15
personer på stuerne af gangen – i livlig trafik ind og ud af døre i begge
ender af stuen. Alt det der snak om lukkede stuer mente de var pjat og
udokumenteret – jeg skal ikke dømme om det er sandt – men det er i
hvert fald lidt svært at få stillet sin børnelærdom sådan på højkant.
Mængden af professorer på de østrigske afdelinger var ved første øjekast
meget imponerende – da det gik op for os, at en af dem kun var 32 år,
blev vi nødt til at spørge os for – forklaringen var, at hvis man har en
ph.d.-grad og er ansat på en universitetsafdeling – ja, så kan man kalde
sig professor, ganske vist med ”associated” foran – men det stod ingen
steder skrevet…læren af dette er, at man (stadigvæk) ikke skal lade sig
forblinde af titler!

Live operationer og video
transmissioner
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Ud over at det var ganske spændende at være med til disse større speci-
elle operationer, var den største oplevelse det at være sammen med de
andre 11 fellows – der blev grint, snakket, udvekslet ligheder og for-
skelligheder i et væk – og stemningen var helt ufattelig familiær og for-
trolig meget hurtigt. Efterfølgende har vi fortsat her 4 uger efter ophol-
det løbende e-mail kontakt med hinanden. Der udveksles billeder,
artikler, links og hyggesnakkes – og jeg har bestemt en forventning om,
at vi kommer til at ses igen – måske ikke alle 12 – men i hvert fald en
mindre del af os!

Jeg vil gerne takke DOS for den kæmpe tillid, de har vist mig, ved at bli-
ve udvalgt til dette fellow-ship – og jeg kan kun på det varmeste opfor-
dre til at Danmark fortsat aktivt skal være medspiller til at udvikle den-
ne mulighed for et inspirerende kort ophold for de yngre
ortopædkirurger.

Mange hilsner

Camilla Ryge
Hillerød Hospital

Sociale arrangementer
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Symposium
”Foot- and Ankle Arthroscopy”

Hotel Comwell, Roskilde, d. 18. – 19. september 2008.

Foreløbigt program:

1:  Achilles tendon problems.

2:  Anterior ankle impingement.

3:  Treatment of osteochondral ankle defects.

4:  Hindfoot endoscopy.

5:  Endoscopic calcaneoplasty.

Til symposiet vil være internationalt kendte foredragsholdere, og det
faglige niveau vil være højt. Blandt andre har C. Niek van Dijk givet til-
sagn om at komme.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og følg med på SAKS’ hjemmeside
www.saks.nu hvor mere detaljeret program følger, og hvor der vil blive
on-line tilmelding.

NB! SAKS tilbyder 10 ”fripladser” (2 fra hver region) til yngre med-
lemmer af SAKS i hoveduddannelsesstilling eller fase 3 til Symposi-
et. Ansøgning vedlagt CV stiles til Bestyrelsen og sendes til SAKS’
sekretær.

Bestyrelsen

DANISH SOCIETY FOR ARTHROSCOPIC
SURGERY AND SPORTSTRAUMATOLOGY



Rigshospitalets 5. Traumekursus
6.-7. oktober 2008

Gæsteforelæsere

“Abdominal Trauma“
Tina Gaarder ph.d.
Head of Section for Multitraumatized
Division of Surgery
Ullevål University Hospital, Oslo

”Early Total Care vs. Damage Control”
Prof. Dr. Johannes Rueger
Direktor der Klinik für
Unfall- Hand- & Wiederherstellungschirurgie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

“Education & Team Training”
Torben Wisborg
Head of the dpt of Acute Medicine
Hammerfest Hospital
co-founder of BEST

Ansøgning om optagelse på kurset sker via hjemmesiden
www.rh-traumekursus.dk

Traumemekanismer, præhospital behandling, 
modtagelse og behandlingsprincipper, logistik, 
traumeteam, monitorering, hjertestop-behandling, 
billeddiagnostik, teamtræning, luftvejshåndtering,
maxillofaciale traumer, nødtracheotomi, thorax
traumer, abdominale traumer, hoved-traumer, 
”damage control surgery”, fraktur af ekstremiteter-
pelvis-columna, tilskadekomst af børn, brandsår, 
transfusionsstrategi-væskebehandling-koagulopati
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Rigshospitalets 5. Traumekursus
6. - 7. oktober 2008

Ansøgning om optagelse på kurset sker via hjemmesiden
www.rh-traumekursus.dk
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SICOT Triennial World Congress
Hongkong 24-28 august 2008.

Søg om medlemskab og opnå billig registrering mm. hos den danske
nationale delegat: Ovl dr.med. Ebbe Stender Hansen (esten@as.aaa.dk)
Aarhus Sygehus eller hos undertegnede (cbung@as.aaa.dk)

SICOT er den eneste globale ortopædiske organisation med medlemmer
fra mere end 100 lande. Organisationen fokuserer på forskning, viden-
skabelig udvikling og postgraduat uddannelse indenfor ortopædi og
traumatologi. Organisation har affilierede videnskabelige selskaber fra
alle subspecialer på højeste specialiserede niveau, men bruger ligeledes
store ressourcer på uddannelse i udviklingslandene. Opbyg dit internati-
onale netværk og oplev et nyt perspektiv i din uddannelse og arbejde.
Besøg hjemmesiden og få yderligere information.

Cody Bünger
President Elect SICOT
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25th Congress of the German speaking
Society of Arthroscopy (AGA)

September 25-27, 2008

Place:
Casino Kursaal
Strandbadstr. 44
3800 Interlaken
Switzerland

Main subjects:
Rotator cuff: 

State of the Art & dispute
Hip arthroscopy: 

golden standard or vogue?
Arthroscopy of the higher ankle
Chondral therapy
What’s new?

Congress presidents:
Mr. Christoph Lampert, MD
Kantonsspital, Orthopaedic Surgery
Rorschacher Str. 95, 9007 St. Gallen
Switzerland
Phone: +41 (0)71 494 13 70
Fax: +41 (0)71 494 63 49
E-mail: christoph.lampert@kssg.ch

Mr. Eduard Buess, MD
Practice „Shouldercare“
Riedweg 5, 3012 Bern
Switzerland
Phone: +41 (0)31 309 96 20
Fax: +41 (0)31 309 98 46
E-mail: ebuess@shoulder-care.ch



Organisation of the scientific programme:
German speaking Society of Arthroscopy

Congress organisation:
Intercongress GmbH
Karlsruher Str. 3
79108 Freiburg
Germany
Phone: +49 (0) 761 696 99-0
Fax: +49 (0) 761 696 99-11
E-mail: aga@intercongress.de
Internet: www.intercongress.de

Industrial exhibition:
Intercongress GmbH
Mr. Thomas Miltz
Wilhelmstr. 7
65185 Wiesbaden
Germany
Phone: +49 (0) 611 977 16-10
Fax: +49 (0) 611 977 16-16
E-mail: thomas.miltz@intercongress.de 
Internet: www.intercongress.de

Website of the congress:
www.aga2008.de
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