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Dansk Ortopædisk Selskabs 
Forårsmøde 2008

Torsdag den 8. maj – fredag den 9. maj
Aalborg Kongres og Kulturcenter

Klinik Aalborg, Ortopædkirurgien, Region Nordjylland har nu atter æren
af i samarbejde med Dansk Ortopædisk Selskabs bestyrelse at byde vel-
kommen til selskabets forårsmøde i Aalborg. 

Det glæder vi os meget til og ser frem til et par udviklende dage med et
spændende videnskabeligt program, en inspirerende udstilling og et
muntert socialt samvær i et forårsklædt Aalborg.

Afdelingens læger ser frem til at modtage et talstærkt fremmøde af kol-
leger og ledsagere under mødet. Torsdag aften er der traditionen tro
arrangeret gallamiddag med underholdning og efterfølgende dans til
tonerne af Søren Kaalunds Band. 

Vi har i år afstået fra at arrangere ledsagetur på grund af et meget beske-
dent deltagerantal sidst. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kultur-
center der er beliggende meget tæt på bycentrum. Her er der gode mulig-
heder for kulturelle oplevelser og shopping på egen hånd eller sammen
bekendtskaber fra torsdagens fest.

På vegne af afdelingens læger ønskes I herved velkommen til Forårsmø-
det 2008.

Hans Peter Jensen
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Tilmelding og mødeafgift

Hvis du ønsker frokost eller deltagelse i festen torsdag aften, skal du
betale en mindre del af den egentlige pris. Selskabet betaler resten af de
ydelser, som er forbundet med afholdelse af selve mødet. Dette inklude-
rer betaling for kaffe og kage, vand osv. Da selskabet ikke ønsker at teg-
ne sig for unødvendige udgifter, bliver der kun bestilt sådanne ydelser i
et antal, der svarer til antallet af tilmeldte medlemmer.
Derfor er det vigtigt, at vi ved om du kommer til mødet.

OBS! Da frokosten fredag afholdes i udstillingsarealet, kan der ikke ind-
samles frokostkuponer, hvorfor selskabet har besluttet at frokosten er
gratis for medlemmerne, men tilmelding er stadig nødvendig!

Tilmelding foregår kun via hjemmesiden og er mulig op til mandag den
28. april 2008, men såfremt man ønsker at reservere hotel via Kongres-
Kompagniet, er dette kun muligt indtil den 14. april 2008.

Der vil blive tilsendt billetter til frokosten torsdag, men ikke til frokosten
fredag eller festmiddagen.

Tilmelding foretages kun 
via hjemmesiden

Betaling
Betaling for frokost og middage skal foretages via hjemmesiden, hvor
vejledning vedrørende betaling er angivet.
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Hotelreservation

Der er mulighed for hotelreservation på Quality Hotel Aalborg, hvor pri-
sen for enkeltværelse er kr. 1.075.- og for dobbeltværelse kr. 1.185.-
inklusive morgenmad. 

Hotelreservation foretages via hjemmesiden samtidig med tilmelding til
mødet, og bedes foretaget senest den 14. april 2008.
Afregning for værelser sker direkte til hotellet ved afrejse.
Eventuel annullering af værelser skal ske senest dagen før ankomst til: 

KongresKompagniet
Nordhavnsgade 1
8000 Århus C
Tlf: 8629 6960
Fax: 8629 6980

Mail: dos2008@kongreskompagniet.dk
Ved udeblivelse fremsendes faktura på no-show.

Parkering
Der er betalingsparkering på området hverdage kl. 08:00 – 18:00 og pri-
sen er kr. 6.- i timen.



DOS Forårsmøde 2008

Foreløbigt program

Torsdag den 08. maj 2008

Kl. 09:00 Møder i fagområderne

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 13:00 Videnskabeligt møde

Kl. 15:00 Generalforsamling i DOS

Kl. 19:00 Festmiddag med efterfølgende dans og natmad

Fredag den 09. maj 2008

Kl. 09:00 Videnskabeligt møde med bl.a.
DOS Honorary Lecturer:  
Professor John Leong, Hong Kong

Kl. 13:00 Frokost

Kl. 14:00 Videnskabeligt møde

Kl.17:00 Afslutning
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Dansk Ortopædisk Selskabs
Generalforsamling

Torsdag den 08. maj 2008

Foreløbig DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent

2) Formandsberetning

3) Udvalgsberetninger
a)Uddannelsesudvalget
b) EFORT
c) UEMS
d) NOF
e) Beretning fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg

i)  DOS Traumeudvalg
ii) DRG

g) Beretning fra Faggrupperne

4) Kassererens beretning
a) Regnskab
b) Kontingent 08 - 09

5) Valg til bestyrelse og udvalg

6) Godkendelse af Referenceprogrammet, Hoftenære frakturer

7) Dansk Ortopædisk Selskabs Fond
a) Regnskab
b) Tildelinger

8) Eventuelt
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Forum for uddannelsesansvarlige 
overlæger

Høring: Faglige bedømmelseskriterier for hoveduddannelsen 
samt information omkring de fremtidige 
udvælgelses- og ansættelsesprocedurer

Forårsmøde, DOS, Aalborg, 7/5 2008 kl. 13-16

Deltagere:
Uddannelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger, samt yngre læger
med interesse for uddannelsen

Program:

Velkomst:
Uddannelsesudvalget

Introduktion:
Søren Overgaard, Formand for arbejdsgruppen

Baggrund for faglige bedømmelseskriterier:
Per Kjærsgaard-Andersen, Næstformand DOS 

Faglige bedømmelseskriterier:
Søren Overgaard 

Fremtidig rolle for Videreuddannelsessekretariaterne:
Lisbeth Rasmussen, Videreuddannelsessekretariatet, Region Nord

MØDER I FORBINDELSE MED FORÅRSMØDET 2008
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DOS indkalder hermed til høring omkring de 
”Faglige bedømmelseskriterier for hoveduddannelsen samt information
omkring de fremtidige udvælgelses- og ansættelsesprocedurer”.
Sundhedsstyrelsen har anmodet Danske Regioner om at udfærdige nye
redskaber til brug for proceduren ved besættelse af hoveduddannelses-
forløb i alle speciallægeuddannelser. 
På denne baggrund har Danske Regioner bedt Dansk Ortopædisk Sel-
skab om at udarbejde nogle faglige bedømmelseskriterier samt en faglig
profil. Bedømmelseskriterierne tager udgangspunkt i målbeskrivelsen
og indeholder en række kompetencer, der skal danne grundlag for om en
ansat i introduktionslægestilling er egnet til speciallægeuddannelsen.
Hensigten er at afdelingen skal give en udtalelse omkring ansøgeren, der
fremsendes sammen med ansøgningen. Dette skal danne grundlag for,
om en given ansøger vil blive indkaldt til en struktureret samtale, som
alle fremover skal igennem.
De tidligere supplerende kriterier og point-systemet falder bort, men i
stedet vil der være en række aktiviteter, der fortsat vil kunne kvalificere
yderligere ud over basiskrav. Basiskrav er som bekendt en godkendt
introduktionslægestilling.

Til udvikling af materialet har DOS nedsat en arbejdsgruppe bestående af: 
Per Kjærsgaard-Andersen, næstformand DOS
Lisbeth Rasmussen, Videreuddannelsessekretariatet, Region Nord
Jens-Erik Varmarken, Formand for bedømmelsesudvalget
Søren Kold, yngre læge ansat i hoveduddannelsestilling
Søren Overgaard, tidl. formand for uddannelsesudvalget DOS, for-
mand for arbejdsgruppen

Dokumenterne omkring de Faglige bedømmelseskriterier vil være til-
gængelige på DOS’s hjemmeside (www.ortopaedi.dk).

Vi håber at der vil være stor interesse for at kommentere materialet og
give input til arbejdsgruppen, således at DOS fortsat vil stå som et spe-
ciale, der er foran med hensyn til uddannelsen og rekruttering. 
Specielt rekrutteringen er væsentlig, hvorfor det er rigtig vigtigt at yngre
læger kommer og giver input hertil.

Søren Overgaard, professor, 
formand for arbejdsgruppen
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Dansk Børneortopædisk Selskab

Symposium:
”Albuenære frakturer”

Onsdag 7. maj 2008, kl. 10 – 14
DOS Forårsmøde, Aalborg

Formål: At opdatere ortopæders kompetencer i diagnosticering og
behandling af albuenære frakturer hos børn

Målgruppe: Primær målgruppe er ortopæder som beskæftiger sig med
børnetraumatologi.

Program: Annonceres i kommende nummer af DOS Bulletin

Tilrettelæggelse: Dansk Børneortopædisk Selskab ved overlæge, pro-
fessor, dr. med. Bjarne Møller-Madsen og overlæge Niels Wisbech
Pedersen.

Tilmelding: Alle udgifter afholdes af DOS. Der serveres en let frokost
hvorfor tilmelding til NielsWisbech@dadlnet.dk senest onsdag 1. maj
2008.
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DSHK
Dansk Selskab for Hofte 
og Knæalloplastikkirurgi

DSHK Symposium
Torsdag den 08. maj 2008 kl. 09:45-11:15

Aalborg Kongres & Kultur Center

Total knæalloplastik og funktion
Moderator: Henrik Husted

Program
09.45: Præsentation og velkomst

09.50: High-flex knæ: bedre funktionelt udkomme end "standard"-
knæ? 
JA Kristian Stahl Otte (10 min)
NEJ Anders Odgaard (10 min)

10.20: Roterende platform: bedre funktionelt udkomme end fixed 
bearing? 
JA Claus Munk Jensen (10 min)
NEJ Claus Emmeluth (10 min)

10.50: MIS: bedre funktionelt udkomme end standard approach?
JA Per Wagner (10 min)
NEJ Christian Petersen (10 min)

Symposiet vil vare ca. 11/2 time, kl. 11.15 vil der være pause og dernæst
starter:

11.30-12.00: Generalforsamling i henhold til vedtægter.

Henrik Husted, DSHK
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SPECIALEPLANLÆGNING

DOS startede den 24/1 den officielle specialeplanlægning i Sundheds-
styrelsens regi.
Deltagere i processen ud over Sundhedsstyrelsens medarbejdere blev:
Svend Østgaard (region Nord- håndkirurgi), Steen Olesen (region Midt-
Skulder-albue kirurgi), Søren Overgaard, (region Syd- fodankel)), Jes
Røndbjerg (region Sjælland - SAKS), Benn Duus (Hovedstaden-Trau-
me) Jes Bruun Lauritzen (Sundhedstyrelsen specialesagkyndige i orto-
pædisk kirurgi), samt DOS bestyrelsen ved Sajida Zafar Afzal (børneor-
topædi), Per Kjærsgaard-Andersen (knæ og hoftekirurgi), Cody Bünger
(rygkirurgi og ortopædisk onkologi) samt Benny Dahl (passivt medlem,
sekretær og suppleant). Endelig er der fra Dansk Sygeplejeselskab udpe-
get chefsygeplejerske fra Slagelse sygehus: Niels Pedersen.

Den foreløbige møderække med SST i specialearbejdsgruppen omfatter 5
møder op til 19/8, hvorefter rapporten skal godkendes af den regionale
baggrundsgruppe, bestående af repræsentanter fra hver region med ansvar
for specialeplanlægning. Den regionale baggrundsgruppe er en gennem-
gående gruppe, hvis sammensætning er uændret fra speciale til speciale.

Det er et generelt ønske at anbefalinger og krav til fremtidig organisering
af et speciale er evidensbaseret. Evidensen er imidlertid sparsom for
organisatoriske forhold såvel som for klinisk behandling. Resultatet af
specialegennemgangen drøftes i Det rådgivende udvalg for speciale-
planlægning, som igen rådgiver Sundhedstyrelsen. Dette udvalg består
af sundhedsdirektørerne fra regionerne og udvalgte repræsentanter fra de
videnskabelige selskaber, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

DOS har inddraget specialselskaberne i processen gennem det sidste år,
Gennemgangen vil yderligere blive baseret på udtræk fra landpatientre-
gistreret. Vi ser frem til god proces, hvor der er skarpe deadlines.

Cody Bünger, professor Formand for DOS

BESTYRELSEN ORIENTERER
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Bedømmelse af ansøgere til 
Hoveduddannelsesstillinger

Bedømmelsesudvalget i ortopædisk kirurgi har netop gennemgået og
bedømt ansøgere til hoveduddannelsesstillinger, til besættelse forår
2008.

Bedømmelsesudvalget er sammensat af repræsentanter fra de tre regio-
ner, DOS’s bestyrelse og DOS’s uddannelsesudvalg. Udvalget mødes 2
gange årligt, gennemgår ansøgninger og tildeler point efter de gældende
regler. Forinden har alle medlemmer af udvalget gennemgået hver af de
fremsendte ansøgninger.

På den baggrund vil udvalget altid have et indtryk af de enkelte ansøge-
res niveau, samt have et indtryk af det generelle niveau. Samtidigt opnår
udvalgets medlemmer en god fornemmelse af hvor det kniber med at
have kvalifikationerne i orden.

Udvalget vil på den baggrund gerne henvende sig til alle yngre læger i
ortopædisk kirurgi samt i særlig grad til de uddannelsesansvarlige over-
læger og afdelingsledelser på alle ortopædkirurgiske afdelinger.

Der var 42 ansøgere til 17 stillinger hvilket er meget glædeligt.

Der kan maksimalt gives 25 point, hvis man opfylder alt i de 7 kategori-
er. Dette års ansøgere havde et gennemsnit på 5,3, point, max point var
9 og mindste var 2 – hvilket til gengæld er meget bekymrende.

Hovedparten af ansøgere var således meget begrænset kvalificeret,
enkelte var godt kvalificeret.

Udvalget har klart det indtryk at rigtig mange ansøgere har brugt det
meste af deres ansættelser til skadestuearbejde, også i deres introdukti-
onsstilling. Der var således flere ansøgere hvor de medsendte operati-
onslister var præget af 75-80% af alle udførte indgreb var repositioner
og sårskiftninger samt byldekirurgi.
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Reelle ortopædkirurgiske operationer var hos flere ansøgere meget be-
grænsede, artroskopisk kirurgi særdeles begrænset.

Den videnskabelige aktivitet var også meget begrænset, fraset de som
enten var i gang med, eller havde gennemført ph.d. Langt hovedparten af
ansøgerne havde ingen aktivitet overhovedet.

Det er udvalgets indtryk at rigtig mange gennemgår en introduktions-
stilling i ortopædisk kirurgi, uden at komme rigtig godt i kontakt med de
ortopædkirurgiske kerneydelser, men at det meste af tiden går med ikke
kvalificerende skadestuearbejde.

Både af hensyn til den fremtidige rekrutteringssituation og for at højne
niveauet af ansøgere til speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi,
bør de uddannelsesgivende afdelinger og de yngre læger i fællesskab yde
en ekstraordinær indsats for at alle ansættelser – her særdeles introduk-
tionsstillingerne udnyttes maksimalt, således at lægernes kompetencer
hele tiden øges.

På den ene side bør der stilles krav til den yngre læge om at være aktiv
og opsøgende.
Det vil sige både at se og operere mange patienter, udnytte læresituatio-
ner, sætte sig ind i videnskabelig litteratur, og skrive en artikel, kasuis-
tik, eller holde et foredrag i videnskabeligt selskab. Deltage i relevante
ortopædkirurgiske kurser, og hele tiden holde sig orienteret om både de
formelle og reelle krav, således at der hele tiden sker en udvikling i kom-
petencer.

På den anden side bør de uddannelsesgivende afdelinger fokusere meget
stærkt på læger i uddannelsesstillinger og specielt introstillinger, hvilket
indebærer at overholde formalia med samtaler og logbøger, og ikke
mindst med personlige uddannelsesplaner, som hele tiden revurderes og
justeres. Man SKAL give lægerne mulighed for at hæve sig udover ska-
destuearbejdet, tilbyde superviseret kirurgi, støtte og hjælpe med ind-
førelse i den videnskabelige del af specialet.
Afdelingerne bør således skabe mulighed for og kræve at de uddannel-
sessøgendes lægers kompetencer i de 7 lægeroller hele tiden øges.
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Med ønsket om at ovenstående kan være med til at give indsigt i og sæt-
te fokus på uddannelse i dette, det ypperste af de lægelige specialer.

Bedømmelsesudvalget
14. januar 2008

Jens-Erik Varmarken (formand)
Per Kjærsgaard-Andersen

Bjarne Møller-Madsen
Niels Mortensen

Steen Olesen
Michael Krogsgaard
Marianne Breddam

Michael Brix
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Svar på læserbrev fra hospitalsdirektør
Gert Kristensen Aalborg

Kære Gert
Tak for dit brev, der er blevet læst med interesse af bestyrelsen. Du
mener at DOS bestyrelsen sover i spørgsmålet om privathospitalerne og
private fuldtidsansattes deltagelse i uddannelse af kommende special-
læger. Dit fokus går både mod faglige og rammemæssige forhold. Igen-
nem det sidste år har vi diskuteret emnet i forum for uddannelsesansvar-
lige overlæger i Århus, på generalforsamlingen samme sted, og løbende
i bestyrelsen. I vor strategiplan (se DOS – hjemmeside) ønsker vi også
at privatansatte overlæger måtte finde fortsat vej til DOS. Derfor var det
naturligvis en skuffelse at ingen af de privatansatte/deltidsansatte over-
læger kunne finde tid at deltage i DOS generalforsamling, hvor disse
vigtige forhold kunne være debatteret. Din kritik hører hjemme på en
generalforsamling, og vi finder at din emneflade til dels er relevant og
aktuel. Indtil videre har en enig bestyrelse fundet at det mest alsidige
delkursuslederskab aktuelt og indtil videre gives af ansatte med hoved-
ansættelse i det offentlige og med den højeste faglige kompetence. Din
kritik må yderligere være løftestang for ændring af de elendige fysiske
rammer, der hersker på enkelte afdelinger, der er kursusarrangører. Aktu-
elt har Sundhedsstyrelsen nedsat et udvalg, der vil se på relationen mel-
lem privat og offentligt væsen i relation til postgraduat uddannelse.
Claus Möger og Marianne Breddam er DOS repræsentanter i udvalget.

På bestyrelsens vegne
Cody Bünger 

Formand for DOS
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DOS-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
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 tilstede 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 – og det må som udgangspunkt forventes at tilde-
lingen 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.

På vegne af DOS Bestyrelse
Per Kjærsgaard-Andersen, næstformand
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Nordic Orthopaedic Federation
Bjarne Møller-Madsen
Secretary General

Apply for Göran Bauer’s Grant!

Göran Bauer’s grant - the return of 1.000,000 DKK, approx. 70.000
DKK - is annually given to members of the Nordic Orthopaedic Federa-
tion. The purposes of the grant are to support study tours to orthopaedic
institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific
meetings. In both instances the work should be aiming at a publication
in Acta Orthopaedica.

The application should be e-mailed to
bjarne.moeller.madsen@as.aaa.dk
Deadline March 31, 2008. The application, in English,  must include the
following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline
of the budget, and a short CV. 

The grant application must be sent electronically, attached as a Word
file, and it must not exceed 10.000 characters (including spaces), pre-
ferably less, applications longer than 10.000 characters WILL BE
TRUNCATED AND THUS NOT SENT IN EXTENSO TO THE NOF
BOARD. Please name the file X.doc, x=your name.

The decision will be taken by the NOF board in June 2008.

Bjarne Møller-Madsen



Nordic Orthopaedic Federation
Bjarne Møller-Madsen
Secretary General
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NOF FELLOWSHIP

Aim: To support Education and Scientific activities in Orthopaedic Sur-
gery by offering qualified candidate(s) economical support to visit a cli-
nic or scientific laboratory//institution. 

Duration: Maximum period for a NOF Fellowship is three months
Fellowship grant: The grant cannot exceed Dkk 100.000

Requirements: Candidates should meet the following requirements:
1.  Member of NOF 
2.  Active orthopaedic surgeon 
3.  Documentation of scientific activity within Orthopaedic Surgery

Application: Application in 6 copies by e-mail to NOF Secretary Gene-
ral attached
1.  Curriculum Vitae including list of scientific publications
2.  Educational curriculum plan 
3.  Letter of recommendation signed by Head of department
4.  Signed letter from Head of Visiting Department/Institution giving

detailed information of Programme to be followed. 
5.  Detailed budget signed by applicant and Head of department 
6.  Passport photo of applicant

Report: For publication in Acta Orthopaedica an electronic report sho-
uld be sent to Secretary General after terminated NOF Fellowship with
enclosed relevant documentation for expenditures.

Deadlines: Application deadline: 31. March in the year of a NOF Con-
gress. NOF Fellowship shall normally be terminated 12 months after the
candidate(s) has been selected.

Bjarne Møller-Madsen, Secretary General
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Nu også workshops i forbindelse med
forårsmødet 2008

Rekruttering af nye kolleger

Workshop for turnuslæger og introduktionslæger i ortopædkiurgi har
været en succés siden det blev startet for nogle år siden. Der er altid stor
tilslutning til kurset hvorfor man i år har valgt, også at holde kurset i for-
bindelse med forårsmødet. i Aalborg.

Kurset vil blive om onsdagen, dagen før DOS-mødet.

Emnerne vil fortsat være osteosyntese af hoftenære frakturer og artro-
skopisk kiurgi.

Alle afdelinger bør opfordre de yngre læger på afdelingen til at deltage.
Det er vigtigt at der gives fri til deltagelse. Det er kun få yngre læger som
får Bulletinen og derfor muligvis ikke er opmærksomme på eksistensen
af workshoppen.

Dette er en oplagt mulighed for rekruttering af læger til vores speciale.

Red.

UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER
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Workshop for turnus- og introduktions-
læger i ortopædkirurgi

På baggrund af de meget fine evalueringer og interessen for workshop-
pen på sidste års DOS møde har bestyrelsen og Uddannelsesudvalget
besluttet at der skal være workshop også ved forårsmødet.

Tid og sted: Onsdag d. 7. maj 2008, kl. 13.00-17.30
Aalborg Kongres & Kultur Center

Indhold: 2 sideløbende workshops, hver à 2 timer. Der deltages i
begge workshops med skift midtvejs. 
Begge workshops indledes med et teoretisk oplæg, 
hvorefte der vil være opstillet arbejdsstationer hvor 
deltagerne i praksis på modeller kan afprøve principperne.

Emner: Knæartroskopi 
- oplæg ved: afsløres senere
- arbejdsstationer leveres af NMS og Smith&Nephew i
fællesskab
Hoftenære frakturer, og intern fiksation heraf
- oplæg ved: afsløres senere
- arbejdsstationer leveres fra Synthes.

Deltagere: Målgruppen er kommende ortopædkirurger med kort 
eller slet ingen operativ erfaring, niveauet vil være 
tilpasset dette.    
Der er plads til 30 deltagere, 2 hold à 15.

Ved overtegning vil introduktionslæger få plads før 
turnuskandidater. Ved manglende tilmeldinger vil der 
blive mulighed for deltagelse af stud.med’er.

Tilmelding: Til Michael Brix, DOS’ Uddannelsesudvalg, på mail
michaelbrix@mail.dk senest d. 1. maj 2008.
Spørgsmål kan ligeledes stilles på denne mailadresse.
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Betaling: Kursusgebyr 100.- kr, som indbetales på konto-nr. 9570
3086895
Skriv ”Tilmelding til work-shop” og husk navn !!! 
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Forskningstræning i 
Region Syddanmark

Forskningstræning er en obligatorisk del af hoveduddannelsen i orto-
pædkirurgi. Den består af en teoretisk og en praktisk del.
• Teoretisk del: Ca. 10 kursusdage: Basis og specialespecifikt kursus
• Praktisk del: 10 dages frihed til forskning

Den teoretiske del
Basiskurset afholdes regionalt i uddannelsesregionerne (Regionen,
Region Syd og Region Nord) i tilknytning til universiteterne (Århus Uni-
versitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet). 
Det specialespecifikke kursus, er i princippet også henlagt til uddannel-
sesregionerne, men søges gjort landsdækkende. Det afholdes i praksis i
dag som et af hoveduddannelseskurserne (Statistikkurset)

Den praktiske del i Region Syddanmark (RS)
Den praktiske del af forskningstræningen skal udføres lokalt i henhold
til målbeskrivelsen. 
I RS har vi gjort forløbet formaliseret med henblik på at sikre et godt
struktureret forløb. Herved sikres at man opnår de foreskrevne kompe-
tencer, samt at såvel vejledere som hoveduddannelsesansatte er indfor-
stået med og orienteret omkring præmisserne for forløbet. 
Beskrivelsen af det praktiske forløb af forskningstræningen er udarbej-
det i samarbejde med Det regionale Uddannelsesudvalg for Ortopædkir-
urgien og er godkendt af Specialerådet og Videreuddannelsessekretaria-
tet i RS.

Organisationen omkring forløbene styres af 2 personer, der koordinerer
indkaldelse af nye hoveduddannelsesansatte (HUA), uddannelsesansvar-
lige overlæger og potentielle vejledere til projekter til møder hvert halve
år. På disse møder gennemgås det strukturerede forløb og gennemførlig-
heden af projekterne vurderes. Herudover tilknyttes der 2 vejledere pr.
projekt, én fra universitetshospitalet og én fra regionssygehuset. Planen
for forløbet er angivet i punktform nedenfor.
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1. Startmøde imellem HUA og vejledere mhp at definere projektet
samt indhold af protokol/plan.

2. Møde m.h.p. diskussion af udarbejdede protokol/plan. Eventuelt er
der behov for flere møder eller korrespondancer, før protokollen er
tilfredsstillende. Husk at den er grundlaget for, at projektet kan gen-
nemføres.

3. Protokol fremlægges på lokalt forskningsmøde og/eller for andre
HUA m.h.p. diskussion samt træning i præsentation.

4. Indsamling af data og analyse. Vejledermøde m.h.p diskussion af
data.

5. Resultater fremlægges på lokalt forskningsmøde og/eller for andre
HUA mhp diskussion samt træning i præsentation.

6. Der afholdes eksamen.

7. Tilmelding til DOS og andre relevante videnskabelige møder/kon-
gresser 

8. Udfærdigelse af artikel/arbejde og efterfølgende diskussion med
vejleder

Slutevaluering (”Eksamen”)
Projektet skal færdiggøres inden starten på sidste år i hoveduddannelsen.
I henhold til målbeskrivelse foregår vurderingen som en struktureret kol-
legial bedømmelse. De to vejledere samt en ”censor” bedømmer såvel
skriftlige del som mundtlige ”forsvar”. Det mundtlige forsvar berammes
til ca. 1 time fordelt op 25 minutters præsentation med efterfølgende
eksamination af vejlederen og evt. supplerende spørgsmål fra censor. 

Projekttyperne kan være alt fra originalstudier til litteraturgennemgang
omkring et relevant emne. Vi satser på, at projekterne kan publiceres i
form af oversigtsartikel/originalartikel/ kasuistik samt eventuelt som
foredrag i DOS og andre selskaber nationalt og eventuelt internationalt. 
Nærmere beskrivelse af det praktiske forløb kan findes på vores hjem-
meside: http://www.ouh.dk/wm165009

Det første hold hoveduddannelsesansatte er sat i gang i september 2007,
hvorfor vi endnu ikke har erfaring med forløbet. Vi er dog meget opti-
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mistiske og sikre på, at vi får nogle gode forløb. Der stilles krav til såvel
hoveduddannelsesansatte som vejledere. Lignende model har fungeret
fint for medicinstuderende under Syddansk Universitet.

Søren Overgaard
Professor, dr.med.

Ortopædkirurgisk afdeling,
Odense Universitetshospital

Region Syddanmark



UEMS fejrer 50 års jubilæum 
(1958-2008)

The European Union of Medical Specialists (UEMS) fejrer i år 50 års
jubilæum, og uddannelsesudvalget vil i denne forbindelse benytte lejlig-
heden til at gennemgå grundlaget for UEMS og dennes historie.

UEMS repræsenterer aktuelt 1,5 mio. europæiske medicinske speciali-
ster gennem 35 nationale organisationer og 37 specialistorganisationer
samt deres bestyrelser. Det overordnede formål er i et samarbejde at
etablere en høj kvalitetspraksis for sundhedsbehandling. Dette primært
gennem definition af, hvad der forstås ved betydende medicinsk
træning, og dette ønskes sikret via accepterede internationale standarder,
som betegnes CME (Continuing Medical Education) samt CPD (Conti-
nuing Professional Development). Disse standarder ønskes etableret i
samarbejde med politiske og medicinske retningslinier for medicinsk
praksis. Sidst, men ikke mindst har UEMS arbejdet med kvalitetssikring
inden for medicinsk specialpraksis (se venligst www.uems.net).

UEMS har en række søsterorganisationer, og inden for det ortopædkir-
urgiske område benævnes denne EBOT (European Board of Orthopae-
dics and Traumatology, www.uems-ortho.org). På denne hjemmeside
kan man få indsigt i internationale ortopædkirurgiske politiske aktivite-
ter. EBOT har i samarbejde med UEMS etableret en fælles europæisk
ortopædkirurgisk speciallægeeksamen. Søgningen har til dato desværre
ikke været betydende, og den væsentlige årsag hertil er, at man inden for
Europas egne grænser ikke alle steder godkender eksamen, samt at den-
ne heller ikke accepteres fuldt ud af ikke-europæiske lande. Ind til nu har
søgningen til eksamen primært været fra de baltiske lande. Eksamen
benævnes EBOT, og den sidste blev afholdt i Wien den 5.-7. oktober
2007. 

EBOT arbejder endvidere sammen med UEMS på at lave europæiske
standarder for arbejdsmiljø og speciallægeuddannelse. Der er dog store
nationale forskelle, så det er indlysende, at en standardisering ikke er
uden problemer, og en europæisk standard skal ikke forventes de først-
kommende år.
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Kontinuerlig lægelig efteruddannelse
I DOS-Bulletin nr. 2, februar 2005, gennemgik uddannelsesudvalget
grundstrukturen bag CME-point, og disse fremgår også i store træk af
Dansk Ortopædisk Selskabs hjemmeside. Behovet for akkreditering og
CME-registrering bør dog være tiltagende pga. den stadigt stigende
internationalisering. En nyligt offentliggjort undersøgelse, hvor man
sammenligner de forskellige europæiske landes efteruddannelsesforløb
og registrering af CME-point, har vist, at efteruddannelsesforløbet for
læger i Danmark er ganske tilfredsstillende. Det vil sige, at hovedparten
(ca. 96 %) deltager i en formaliseret efteruddannelse, men samtidig
bekendes det, at central registrering af efteruddannelsesforløb i form af
CME er minimal. Studiet konkluderer to årsagsmekanismer: 1. Frivillig-
hedsprincippet omkring registrering af CME-point. 2. Det, at Dansk
Medicinsk Selskabs generelle politik er, at efteruddannelse generelt skal
betales af det offentlige sundhedsvæsens budgetter. Der vil i begyndel-
sen af 2008 blive åbnet en fælles registreringsenhed via UEMS’s hjem-
meside, hvor jeg vil anbefale, at man lader sine efteruddannelsesaktivi-
teter registrere. Dette vil betyde friere arbejdsmæssig bevægelighed
inden for Europa. 

På uddannelsesudvalgets vegne
Finn Bjarke Christensen
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KOMMUNIKATIONEN I DOS 
OG FAGOMRÅDER

Udbredelsen af nyheder og diskussion af aktuelle emner af relevans for
DOS foregår aktuelt via DOS-Bulletin og selskabets hjemmeside. Nu
har DOS taget initiativ til også at informere medlemmerne via e-mail og
har bedt om medlemmernes e-mail adresser. Nogenlunde den samme
kommunikationsform antages at blive anvendt i fagområderne. Uden at
forklejne det arbejde, der utvivlsomt gøres af disse mediers redaktører,
mener jeg dog, at de nævnte kommunikationsformer enten er for lang-
somme eller kun tillader envejs-kommunikation.

Mange af selskabets medlemmer vil sikkert fra andre organisationer
kende mailinglister og diskussionsgrupper, og jeg vil opfordre DOS-
bestyrelsen samt fagområderne til at overveje denne kommunikations-
form. Man kan tilmelde sig en mailingliste og dermed abonnere på og
bidrage til den information og diskussion, der måtte finde sted på listen.
Hver mailingliste bør have et veldefineret emneområde, og man kan
naturligvist tilmelde sig flere mailinglister.

I januar-nummeret af DOS-Bulletin var der f.eks. et udmærket indlæg
om kravene til  undervisere på A-kurser. Der er sikkert flere, der gerne
ville kommentere indlægget, men i øjeblikket  findes der ikke nogen god
mulighed for dette. Andre oplagte eksempler på fordelagtig udnyttelse af
mailinglister er annoncering af ledige stillinger, bekendtgørelse af påbe-
gyndte forskningsprojekter etc.

På hjemmesider kan man oprette diskussionsfora, men de har den væ-
sentlige ulempe, at man regelmæssigt skal gå ind på hjemmesiden for at
kontrollere, om der skulle være kommet nye indlæg. Dette er i sin natur
meget forskelligt fra at få leveret diskussionen til sin e-mail adresse.

KORRESPONDANCER
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Mailinglister har eksisteret i mange år, og jeg tror, at de kan tilføre DOS
og fagområderne en ny dynamik. Listerne er lette at vedligeholde, og
softwaren er umiddelbart tilgængelig (oven i købet som freeware). Der
er ingen specielle krav til abonnenterne, og listerne bør uden videre kun-
ne integreres med DOS-hjemmesiden.

Anders Odgaard
Århus
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EFORT Travelling Fellowship 
Slovenien 2007

Jeg havde i efteråret den udsøgte fornøjelse at gæste Slovenien i forbin-
delse med EFORT travelling fellowship 2007.
EFORT travelling fellowships afholdes årligt, arrangeret på skift de
enkelte europæiske medlemmer imellem. Målgruppen er yngre orto-
pædkirurger under uddannelse udpeget af de enkelte nationale selskaber,
og formålet er at fremme og styrke udvekslingen af viden og praksis
imellem europæiske ortopædkirurger; respektive de nationale ortopæd-
kirurgiske selskaber.
Vel med på et afbud, men af den grund ikke mindre velkommen, deltog
jeg i rejsen rundt i Slovenien i selskab med kolleger fra syv andre lande;
Frankrig, Portugal, Estland, Ungarn, Bosnien, Kroatien og Tyrkiet.
I Slovenien har man udskilt traumatologien fra ortopædkirurgien, men
ellers har man til forveksling valgt at organisere sig som i Danmark med
en kollektivt financieret, primær og sekundær adgang til udredning og
behandling. Der er dog, som i Danmark, initiativer på vej til udvidelse af
en mindre  allerede etableret privat sektor.
Turen varede otte dage fordelt på besøg ved tre forskellige ortopædki-
rurgiske afdelinger rundt omkring i landet. Hovedstaden Ljubljana var
rejsens første stop og hjemsted for Ljubljana universitet med det medi-
cinske fakultet. Vores vært i Ljubljana såvel som ved hele fellowshippet
var det slovenske ortopædkirurgiske selskab; i hovedstaden repræsente-
ret ved dets præsident Dr. Janez Brecelj. Turen gik efter tre dage videre
til regionshospitalet i Celje med to dages ophold, for slutteligt at runde
af med tre dages besøg ved Voldoltra ortopædkirurgiske hospital i Anka-
ran ved adriaterhavskysten.
Alle dage var fuldt besat med et spændende og varieret program fra tid-
ligt til silde. Vi blev forevist og forklaret lokal praksis. Endvidere over-
værede vi live surgeries med elektive ”special cases” udvalgt til besøge-
ne. Der blev også forelæst med fremlæggelse af resultaterne af seneste
slovenske forskning, ligesom igangværende og planlagte projekter blev
forelagt og der blev løbende inviteret til en åben og udbytterig diskussi-
on på tværs af alle landeskel. 
Vi blev under hele besøget forelagt utallige emner, hvor fremdragelse af
enkeltheder falder uden for denne artikels format. Samlet set skal dog
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anføres, at der i fellowshippet var bred enighed om at den slovenske or-
topædkirurgiske praksis og forskning fandtes ajour med nyeste evidens
og niveauet, til trods for mindre rammebudgetter, på højde med bedste
europæiske standard.
Jeg havde en stor oplevelse ved mit travelling fellowship som bibragte
mig værdifuld indsigt i både de slovenske, såvel som de andre deltagen-
de kollegers landes praksis. Jeg havde herudover fornøjelsen at lære
mine travelling fellows at kende. Netværk blev knyttet, ligesom venska-
ber blev smedet og jeg skal stærkt anbefale enhver yngre ortopædkirurg
at søge deltagelse i fremtidige EFORT travelling fellowships.
Endeligt skal en stor tak for den varme, venlighed og gæstfrihed vi nød
under opholdet rettes til det Slovenske ortopædkirurgiske selskabs præs-
ident, Dr. Janez Brecelj.

Erling Laxafoss, Mail Erling@Laxafoss.com
Ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre hospital, Forskningsenheden

EFORT travelling fellows 2007



32

Årsmøde i Dansk Selskab for Skulder
og Albue Kirurgi 2008

3. - 4. april 2008
Auditoriet på Sygeplejeskolen Bispebjerg  Hospital

Program

Torsdag den 3. april (kun for medlemmer)
14:00 – 14:30 Velkomst og registrering
14:30 – 16:30 Live kirurgi (Eden-Hybbinette og artroskopisk kapsel-

opstramning.)
16:30 – 17:30 Generalforsamling
19:00 - ? Hellerup Park Hotel: Restaurant Saison, Galla middag.

Fredag den 4. april (åbent møde Bispebjerg)
09:00 – 09:10 Velkomst v. formanden
09:10 – 10:00 Alex Castagne: Treatment of Shoulder Instability
10:00 – 11:00 Udstilling og kaffe
11:00 – 12:00 Frie foredrag
12:00 – 13:00 Frokost i udstillingen
13:00 – 14:00 Symposium om skulderinstabilitet
14:00 – 14:30 Kaffe og udstilling
14:30 – 16:00 Symposium fortsat
16: 00 – 16:15 Afrunding og afslutning v. formanden

Udstilling i dagligstuen på Sygeplejeskolen, mødet foregår i auditoriet
samme sted.
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Symposium om skulderinstabilitet.
Chairmen: Michael Krogsgaard & Jens Ole Søjbjerg

1. Ossøs Bankart v/Lars Henrik Frich: Oplæg og diskussion i alt 20 min.
2. Normale varianter af labrumkomplekset v/Hans-Viggo Johannsen:

Klassificering & spørgeskema i alt 20 min.
3. Behandlingsstrategi ved traumatisk ustabilitet v/Anne Kathrine Bel-

ling Sørensen: Oplæg og diskussion i alt 20 min.
4. Multidirektionel skulderinstabilitet v/Michael Krogsgaard: Oplæg og

diskussion i alt 20 min.
5. Posterior skulderinstabilitet v/Bo Sanderhoff Olsen: Oplæg og

diskussion i alt 20 min.

Nødvendig registrering vedr. deltagelse i møde såvel som middag ved
Michael Krogsgaard på Bispebjerg Hospital på mail:
MJS01@BBH.regionh.dk



34

DANISH SOCIETY FOR SURGERY OF 
THE SHOULDER AND THE ELBOW

Indkaldelse til generalforsamling i 
Dansk Selskab for Skulder- & Albue kirurgi

Torsdag d. 03.04.08. Kl 16:30 – 17:30.
Sted: Sygepleje Auditoriet Bispebjerg Hospital.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Medlemsstatus.
6. Forelæggelse af regnskab.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Alloplastikregistret.
9. Specialeplanlægning DSSAK/DOS/Sundhedsstyrelsen.
10. SECEC.
11. Fælles Dansk Svensk Årsmøde Helsingør 2009.
12. Tema og sted for årsmødet i 2010.
13. Eventuelt.

Secretariat:
Bo Sanderhoff Olsen, MD PhD
Department of Orthopaedic Surgery
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
DK-2730  Herlev
Phone: +45 4488 4488. Fax: +45 4488 3033
E-mail: BOSAOL01@herlevhosp.kbhamt
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Generalforsamling
Danske Ortopæders Organisation

Fredag den 04. april 2008 kl. 18.00
Sted: Bondovej 1, 5250 Odense SV

(speciallægeklinikken), Afkørsel 52 fra motorvejen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10.Eventuelt

Ad punkt 6. Hans Jeremiassen og Jens Kramhøft afgår efter tur, er villi-
ge til genvalg 

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig på 
Fax 6592 6415 · Evt. Tlf. 6617 1515

På bestyrelsens vegne
Hans Jeremiassen

formand



Dansk Mikrokirurgisk 
Selskab

Årsmøde 3. – 4. april 2008
Face- and Handtransplantation

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Telefon 6441 8800,
fax 64 41 88 11, e-mail HINDSGAVL@HINDSGAVL.DK

Thursday April 3
13.00 -14.00 Registration (sandwich available) 
14.00 - 14.05 Welcome. Jens Ahm Sørensen
14.05 - 14.45 Face and scalp reconstruction. Jens Ahm Sørensen
14.45 - 15.15 Microsurgical reconstruction of the face. Torsten

Fischer og Henrik Dyreby.
15.00 - 16.15 Coffee and tea
16.15 - 17.00 Facetransplantation. Professor Jean-michel DUBER-

NARD 
17.15 - 18.00 General meeting, Dansk Mikrokirurgisk 

selskab  
19.00 - Dinner

Friday April 4
09.00 - 09.30 Starting microsurgery in Denmark. Jørgen Pless
09.30 - 10.15 Free flaps: 30 years experience. Christen Kragh.
10.15 - 10.45 Coffee and tea
10.45 - 11.00 Replantation of a hand or prosthesis. Anders Lorentzen
11.00 - 11.55 Hand transplantation. Professor Jean-michel DUBER-

NARD
11.55 - 12.00 Closing remarks. Jens Ahm Sørensen

Åbne for frie foredrag
Tilmelding senest 15. marts 2008 til Peter Høst Poulsen, afd.læge/sekre-
tær i DMKS, Neurokirurgisk afd.GS, Århus Kommunehospital, 8000
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Århus C, telefon 89493573, fax 89493410 eller e-mail phpou@as.aaa.dk

Medlemmer af dansk Medicinsk Selskab er velkomne.

Priser
Hele mødet med forplejning / overnatning: 
Medlemmer af DMKS 1400,- kr., ikke medlemmer 1800,-kr.

Det videnskabelige møde torsdag: 
Medlemmer 200,- kr, ikke medlemmer 300,- kr.

Det videnskabelige møde torsdag (+middag): 
Medlemmer 700,- kr., ikke medl. 900,- kr.

Det videnskabelige møde fredag: 
Medlemmer 200,- kr., ikke medlemmer 300,- kr.

Indbetaling af relevant beløb senest 15. marts 2008 til Anders Lorentsen,
Lægernes pensionsbank, reg. nr. 6771, konto-nr. 6105331, med anførel-
se af navn og adresse. 
Vi har 35 værelser (kan evt. benyttes som dobbeltværelser) på Hinds-
gavl. Når disse er besat vil Hindsgavl Slot være behjælpelig med at skaf-
fe værelser i nærheden.
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Fagforum for Idrætsfysioterapi

Rokursus
Dansk Idrætsmedicinsk selskab
(DIMS)og FFI inviterer til kur-
sus for fysioterapeuter og læger. 
En gennemgang af fysiologi og
roning, træning og testning.
Mulighed for at ergometerro-
ning og roning på vandet med
gennemgang af roningens bio-
mekanik og materiel. Vigtig
viden for at stille den rigtige dia-
gnose og behandling af overbe-
lastningsskader ved roning.
Forebyggende træning. Gennemgang af hyppigste skader ved roning så
som lænde/ryg problemer som følge af hyperfleksion og rotation (spon-
dylose, dysfunktion i sacroilliacaleddet, diskusprolaps), ribbensfraktu-
rer, intercostale muskelsmerter, overbelastningsskader i skuldre, under-
arme (compartment syndrom, epicondylitis lateralis), håndled (De Quer-
vains syndrom, tenosynovitis), lår (tractus iliotibialis) og knæ (patellofe-
morale smerter). Luftvejssymptomer, astma, hudinfektioner. 

Målgruppe: DIMS medlemmer, læger, der arbejder med idrætsmedicin,
fysioterapeuter, der er medlem af FFI og fysioterapeuter, der i øvrigt
arbejder med idrætsfysioterapi. 

Målsætning: At øge forståelsen for roningens biomekanik og trænings-
metoder med henblik på at optimerer behandling og forebygge skader
ved rosport.  

Kursusform: 2 dages eksternatkursus som en kombination af teori og
praktiske øvelser samt socialt indslag. Husk badetøj!!

CME Points: 10 CME points i DIMS regi. 
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Tid og sted: Odense roklub 7. - 8. juni 2008. 

Kursusleder/underviserer: Kursusledere: Jens Christian Pørneki og
Marianne Nygaard. Undervisere: ressourcepersoner på området.
Pris: 2300 kr. for medlemmer og 2700 kr. for ikke medlemmer. Frokost,
kaffe inklusive. 

Tilmelding: Senest d. 1. maj 2008. Send e-mail med navn, adresse og
eventuelt medlemskab af DIMS til kursussekretær Charlotte Blomberg,
e-mail: jenoe@get2net.dk. Du kan også tilmelde dig via DIMS hjemme-
side www.sportsmedicin.dk under kurser (det røde link i øverste højre
hjørne). Betaling ved tilmelding på BG bank reg. 1551 konto-nr.
16023337. Først tilmeldte har fortrinsret og vær opmærksom på, at til-
meldingen først gælder, når kursusafgiften er betalt. Husk ved betaling
at anføre dit navn og navnet på kurset. 

Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), Fagforum for
Idrætsfysioterapi (FFI).  
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Rigshospitalets 5. Traumekursus

6. - 7. oktober 2008
www.rh-traumekursus.dk

Kurset arrangeres af Rigshospitalets TraumeModtagelse. Via tematisk
grupperede foredrag, skill-stations og demonstrationer, vil kursisten
opnå fortrolighed med strategi for modtagelse, resuscitation, diagnostik
og behandling af den svært tilskadekomne patient. Foredragsholderne er
overvejende speciallæger, suppleret med udenlandske gæsteforelæsere.

Gæsteforelæsninger 2008

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

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

Education & Team Training
Torben Wisborg
Head of the department of Acute Medicine
Hammerfest Hospital, co-founder of the Norwegian foundation BEST

Emner
Traumemekanismer, præhospital behandling, modtagelse og behand-
lingsprincipper, logistik, traumeteam, monitorering, hjertestop-behand-
ling, billeddiagnostik (rtg.-CT-UL), luftvejshåndtering, maxillofaciale
traumer, nødtrakeotomi, thorax traumer, abdominale traumer, hoved-
traumer, ”damage control surgery”, fraktur af ekstremiteter-bækken-
columna, transfusionsstrategi, koagulopati, væskebehandling, brandsår,
teamtræning, tilskadekomst af børn.
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Ansøgning om optagelse på kurset sker via hjemmesiden
www.rh-traumekursus.dk

Henrik Grønborg
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Afholder:
10. Basiskursus i artroskopisk kirurgi

Tid: Tirsdag d. 27. maj – torsdag d. 29. maj 2008.

Sted: Panum Instituttet, København.

Indhold: 3 dage med teori, undersøgelsesteknik og praktiske øvelser på
kadavere med artroskopi og dissektion. Der er afsat 1 dag til teori, og 2
dage til praktiske øvelser.

Målgruppe: Yngre læger som sigter på en speciallægeanerkendelse i
ortopædkirurgi. Der kan maksimalt optages 2 kursister pr. artroskopisk
søjle. Tildeling af pladser foregår efter princippet ”først til mølle”.

Undervisere: Danske speciallæger med stor erfaring i artroskopisk ki-
rurgi.

Deltagerafgift: For medlemmer af SAKS: 1.700 kr. For ikke medlem-
mer af SAKS: 2.100 kr.

Tilmelding: Foretages on-line på SAKS’ hjemmeside, www.saks.nu
Tilmelding gælder fra betalingsdato, og sidste frist er 1. maj.

Kursusledelse: Overlæge Marianne Backer og overlæge Torsten War-
ming.

For yderligere information kontakt: Torsten Warming, ort.kir.afd. M
Bispebjerg Hospital, e-mail: warming@dadlnet.dk 

DANSK SELSKAB FOR ARTROSKOPISK
KIRUGI OG SPORTSTRAUMATOLOGI



Why and how to be a member of ESTES

ESTES, the European Society for Trauma and Emergency Surgery, is the
result of the recent merge between the two major European Trauma Soci-
eties, ETS (European Trauma Society) and EATES (European Associa-
tion for Trauma & Emergency Surgery). This merge has resulted in a
very strong society with now more than 5 000 members, covering the
whole of Europe and all fields of trauma and emergency surgery. The
society is organising annual congresses, the next one in Budapest May
24 – 27 (www.eurotrauma2008.org ), but the aim is also to actively sup-
port the development of these fields in Europe and contribute to increa-
sed knowledge by organising courses and workshops. Thus, everyone
active within these fields should promote this by joining as a member,
which also gives several advantages. 

Who can be a member 
The society is open for all doctors within specialities involved in trauma
and emergency surgery: All surgical specialities, anaesthesiology, radio-
logy and emergency, military and disaster medicine. Also doctors under
training are accepted as members. The society is also open for non-
physicians working within this field: Nurses, paramedics, ambulance-
and prehospital staff. 

What does it cost to be a member, and what do you get for it? 
The annual membership fee it 100 € for specialists and 75 € for doct-
ors under training and for non-physicians. 

This gives you: 
• A diploma confirming your individual membership 
• Free annual subscription to the official forum of the Society, the

European Journal of Trauma and Emergency Surgery, ordinary sub-
scription rate 249 €. The journal has 6 issues per year including
regular information from the society. 
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• Significantly reduced registration fee to the annual congresses of the
society: For specialists a reduction with 80 € at early registration, for
trainers and non-physicians (who have lower registration fee) a redu-
ction with 70 €. 

• Possibility to be a member of one of the specialist sections of the
society (Visceral trauma, Skeletal trauma, Emergency surgery, Sur-
gical education , Disaster- and military medicine) for an additional
annual fee of only 10 €

For example, if you are a specialist and an individual member and attend
the annual congress, you get an economical benefit of 329 € for your fee
of 100 € which means a gain of 229 €. 
As you can see, it is a very good deal to be an individual member pre-
sumed that you are interested in these fields. 
And in addition to all this, you become an active supporter of the prom-
otion and development of Trauma and Emergency surgery in Europe,
and you can influence this development with your vote. 

How do I become a member?
It is very simple: On our website www.estesonline.org you find the
application form which you have to fill in and send to us according to
the instructions. Your application has to be approved by the membership
committee after which you receive an invoice for payment (which can be
done with credit card) and after payment you receive your diploma and
the journal and are entitled to all the other advantages of membership. 

Send in your application already today so we can welcome you as a
member of ESTES! 
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9th European Congress of Trauma and 
Emergency Surgery-

First ESTES Congress

May 24 - 27, 2008
Budapest, Hungary

The "9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - First
ESTES Congress" will take place in Budapest, Hungary.

This will be the first congress after the merger in May 2007 of two of
Europe's largest trauma societies - ETS (European Trauma Society) and
EATES (European Association for Trauma and Emergency Surgery) into
ESTES - the European Society for Trauma and Emergency Surgery.
With more than 5000 members and the support of several national
trauma societies, ESTES is capable of significantly influencing the
development and improvement of standards of trauma and emergency
surgery in Europe.

Without doubt, Budapest 2008 will be a landmark event for the scienti-
fic community in Europe and beyond - which is why, on behalf of Con-
gress President Peter Fröhlich and Congress Secretary Vilmos Vecsei,
we invite members of DOS to participate actively in this meeting.

Join efforts with us and be part of this First ESTES Congress!

Take advantage of the early bird fee - REGISTER NOW and be part of
the TRAUMA CONGRESS OF THE YEAR 2008!

Please go to
www.estesonline.org and click on “1st ESTES Meeting”.
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9th EFORT Congress

29 May – 1 June 2008, Nice, France

The scientific programme includes symposia and instructional Course
lectures delivered by distinguished speakers from all across Europe, free
papers, e-posters, workshops, controversy case discussions, meet the
expert sessions (ExMex) and industry exhibits. 

The highlights of this all-round scientific programme are the fol-
lowing topics:

• The Complex Arthroplasty
• Osteoporosis and Fragility Fractures
• Inflammation
• Trauma
• The difficult Spine
• Paediatric Update in Orthopaedics
• The Foot: New developments

As mentioned above, as a component of the scientific programme, we
will innovate in Nice six different “ExMEx” (Expert Meets Expert)
sessions to topics such as

• Spine Fixation techniques
• Fragility Fractures
• The New Arthroplasties
• Mid and hind Foot Arthrosis
• Fractures in Children: tricks and hints
• Upper Extremity

On our website: www.efort.org you can:

• Sign up for this congress (as of August 15th)
• Find more information about the Congress and EFFORT

Instructional Courses
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We look forward to welcoming you to Nice in May 2008!

For the EFFORT Executive Committee
Prof. Karl-Göran Thorngren

For the Local Organizing Committee
Prof. Therry Bégué
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NOF – Nordic Orthopaedic Federation

54th Nordic Orthopaedic Federation Congress, NOF afholdes

11. - 13. juni 2008

Amsterdam, Holland

Tilmelding til kongressen kan ske fra 1. september 2007 til 1. april
2008.

Yderligere information kan indhentes på NOFs hjemmeside:
www.nof2008.org
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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
Rotatorcuff: State of the Art & dispute

Hiparthroscopy: Golden standard or vogue?

Arthroscopy of the higher ankle

Chondral therapy

What’s new?

Congress presidents
Mr. Christoph Lampert, MD

Organisation of the scientific programme
German speaking Society of Arthroscopy

Abstract deadline
February 28, 2008 

Website of the congress
www.aga2008.de
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Vejledende retningslinier for

Indlæg i DOS Bulletin

Det er Bestyrelsens målsætning, at Bulletinen fungerer som formidler af
ortopædkirurgisk relevant information mellem DOS medlemmer og interessenter
i bredt omfang. Det fremgår heraf, at indlæg i Bulletinen ikke nødvendigvis
afspejler hverken Selskabets, Bestyrelsens eller Redaktionens holdninger. For at
stimulere til indlæg i Bulletinen og samtidig begrænse de nødvendige ressourcer
for at opfylde målsætningen, er der nedenfor skitseret nogle retningslinier med
henblik på at sikre, at indlæg i Bulletinen, som redaktionen har accepteret, så vidt
muligt bliver som forfatterne ønsker det:

• Sideformatet skal være stående A5, skrifttypen Times New Roman, Times
Roman eller tilsvarende i størrelse 11 punkt.

• Der skal anvendes følgende marginer: top: 14 mm, bund: 20 mm, venstre:
18 mm og højre: 18 mm og en linieafstand på 1,0. Såfremt der af nød anven-
des andre eller mindre skrifttyper skal linieafstanden øges til 1,5. Afsnits-
mellemrum bør være på én linieafstand.

• Indlæg arkiveres i Rich Text Format (e.g. Word *.rtf). Eventuel grafik i Bitmap
eller TIFF-format (e.g. *.bmf / *.tif), sort/hvid, 600 dpi ved streg / 300 dpi ved
billeder. Tabeller bør være så enkle som muligt. Tabeller importeret fra andre
programmer skal vedlægges i originalversion.
Det hele vedhæftes en e-mail, som sendes til: Annette van Hauen: avh@rh.dk
eller redaktøren: cykellaegenielsen@dadlnet.dk mærket med forfatterens navn
og adresse, tlf. nr., titel på indlæg og tilhørerende filnavne.

• Korte indlæg eller indlæg som ikke kan honorere ovenstående må acceptere
redaktionelle ændringer, herunder afkortninger.
Redaktionen er i videst muligt omfang behjælpelig, idet der dog ikke kan på-
regnes hjælp til sproglige korrektioner.

• Annonceringer af møder bør begrænses til én side.
• Ved annonceringer skal markedsføringsloven samt Sundhedsministeriets be-

kendtgørelse nr. 848 af 18. november 1997 om reklame for medicinsk udstyr
iagttages.

På Bestyrelsens vegne

OBS: Disse retningslinier gælder generelle indlæg i DOS Bulletin. Retningsli-

nier gældende for abstracts og posters fremgår af bulletinen nr. 1 og nr. 4.
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