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DOS Forårsmøde 2004

13. – 14. maj
Radisson SAS Scandinavia Hotel

i Århus

Vi har, som traditionen byder, den kærkomne forpligtelse at være værter
ved Dansk Ortopædisk Selskabs forårsmøde torsdag den 13. og fredag
den 14. maj 2004. Netop maj er jo en herlig måned at mødes i med strå-
lende solskin, nyudsprungne bøge osv. – således at vores sociale adfærd
præges i retning af et lyst og åbent sind. Dette i kombination med orto-
pædkirurgisk videnskabelig udfoldelse vil også denne gang føre frem til
et forhåbentligt på alle måder succesfuldt og kreativt ortopædtræf.

På vegne af alle læger ved Det Ortopædiske Center i Århus, byder jeg jer
hjertelig velkommen.

Otto Sneppen
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Ledsagertur

Vi glæder os overordentligt til at se mange interesserede deltagere i 
dette års forårsmøde i Århus. Hvad angår ledsagerne er vi i år oppe mod
så stor en mediebegivenhed, at vi må se os slået. Vi erkender således, at
fredag den 14. maj for mange danskeres vedkommende er tilegnet prin-
sebrylluppet. Vi tilbyder derfor en fælles oplevelse af begivenheden på
Radisson SAS Scandinavia Hotel, hvor der vil være en fjernsynsstue og
blive budt på kaffe og kage. Vi håber ledsagerne vil nyde dagen på den-
ne for vor nation så specielle dag.

Karsten Krøner og Bo Munk.
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Tilmelding og mødeafgift.
Det er en forudsætning for at deltage i mødet, at man har tilmeldt sig via
hjemmesiden eller på tilmeldingsblanketten i DOS Bulletin nr. 2, 2004.
Der opkræves ikke mødeafgift, idet selskabet dækker de udgifter der er
forbundet med afholdelse af forårsmødet. Det er derfor også vigtigt, at
selskabet ikke tegner sig for større økonomiske forpligtelser end svaren-
de til det antal medlemmer, der ønsker at deltage i mødet. Der vil kun
blive bestilt ydelser, herunder kaffe m.v., til det tilmeldte antal deltage-
re, hvorfor ikke-tilmeldte deltagere ikke vil kunne forvente at få serve-
ret kaffe. Alle tilmeldinger til mødet, frokoster med videre, skal finde
sted on-line via hjemmesiden: www.ortopaedi.dk, eller på tilmeldings-
blanketten, der indsendes til: 

KongresKompagniet
Stadevej 3, 8220 Brabrand

Tlf: 86 29 69 60, Fax: 86 29 69 80,
mail: DOS@Kongreskompagniet.dk

Tilmeldinger skal være modtaget inden den 16. april 2004.
Medlemmer, der ikke har tilmeldt sig inden fristens udløb, kan ikke for-
vente at deltage i frokoster eller gallamiddag. I tilfælde af overtegning,
vil de først tilmeldte blive prioriteret. 
Der vil blive tilsendt billetter til frokosterne, men ikke til middagen.

Tilmelding foretages via hjemmesiden 
eller på tilmeldingblanketten på side 7
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Hotelreservation

Værelsesreservation skal foretages på tilmeldingsblanketten til Kongres-
Kompagniet. Afregning sker direkte til hotellet ved afrejsen. Evt. annul-
lering af værelse skal ske til KongresKompagniet senest dagen før
ankomst kl. 18.00. Ved udeblivelse fremsendes faktura på no-show.

Der er forhåndsreserveret værelser på henholdsvis:
Radisson SAS Scandinavia Hotel: Pris for enkeltværelse: kr. 1.225.-,
og for dobbeltværelse: kr. 1.425.- inklusive international morgenbuffet.
Scandic Hotel Plaza: Pris for enkeltværelse: kr. 800.- og for dobbelt-
værelse: kr. 1.000.- inklusive morgenmad.

Betaling
Som ovenfor nævnt sker afregning for værelser direkte til hotellet ved
afrejsen.

Betaling for frokoster og middage kan foretages på flg. måde:

• vedlæg bankcheck på beløbet udstedt til DOS c/o KongresKompag-
niet, Stadevej 3, 8220 Brabrand

• via bankoverførsel til DOS, c/o KongresKompagniet, kontonr.: 3632-
3632584598, Danske Bank, Trøjborg afdeling, Tordenskjoldsgade
21, 8200 Århus N
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Tilmelding til Forårsmødet 2004

den 13. - 14. maj 2004
på

Radisson SAS H.C. Andersen Hotel i Århus

Navn: ____________________________________________

Arbejdssted: ____________________________________________

Adresse: ____________________________________________

Postnr. & by: ____________________________________________

Tlf: __________________    Fax:_____________________

E-mail: ____________________________________________

Ledsagernavn: ____________________________________________

Ønsker at deltage i mødet: Torsdag ________  Fredag __________
(bedes udfyldt af hensyn til kaffen)

Frokost torsdag, kr. 100.- Antal: _________  Ialt kr.: __________ 

Frokost fredag, kr. 100.- Antal: _________  Ialt kr.: __________

Festmiddag torsdag, kr. 375.- Antal: _________  Ialt kr.: __________

Ledsagerarrangement fredag: Antal: _________

I alt kr.: __________
vedlagt bankcheck
via bankoverførsel til 3632-3632584598 Danske Bank den  _______

Hotelreservation: enk.:  __________   dobb.: __________

Radisson SAS Scandinavia: ank.:  __________   afr.:    __________
Scandic Hotel Plaza: ank.:  __________   afr.:    __________

Vend!
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DOS Forårsmøde 2004

Foreløbigt program

Torsdag den 13. maj 2004

Kl. 09:00 Møder i fagområderne og bestyrelsen 

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 13:00 Videnskabeligt møde
Inkl: DOS Honorary Lecture:
Professor tiltrædelsesforelæsning
Professor, overlæge, dr.med Søren Overgaard

Kl. 19:00 Festmiddag med efterfølgende dans og natmad

Fredag den 14. maj 2004

Kl. 09:00 Videnskabeligt møde
Symposium: Tromboseprofylakse ved hofte- 
og knæalloplastik

Kl. 13:00 Frokost

Kl. 14:00 Generalforsamling i D.O.S.

Kl.17:00 Afslutning



Dansk Ortopædisk Selskabs
Generalforsamling

Fredag den 14. maj 2004 kl 14:00

Radisson SAS Scandinavia Hotel Århus

Foreløbig DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent
2) Formandsberetning
3) Udvalgsberetninger

- Uddannelsesudvalget
- Den nye målbeskrivelse

c) EFORT
d) UEMS
e) NOF
f) Beretning fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg

i)  DOS Traumeudvalg
ii) DRG

4) Kassererens beretning
a) Regnskab
b) Kontingent 04 - 05

5) Valg
6) Dansk Ortopædisk Selskabs Fond

a) Regnskab
b) Tildelinger

i) Poster pris
7) Eventuelt
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DOS Forårsmøde 2004
Århus

I forbindelse med forårsmødet afholdes:
DOS Honorary Lecture: Professor tiltrædelsesforelæsning 

Professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard

og: Symposium ved DSHK: Tromboseprofylakse ved hofte- 
og knæalloplastik

torsdag den 13. maj 2004

møder i:

09:00 – 12:00 Dansk Børneortopædisk Selskab (generalforsamling) 

09:30 – 12:00 Dansk Selskab for Hofte- og Knæallolplastikkirurgi,
DSHK (generalforsamling)

10:00 - 12:00 Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab

09:00 - 12:00 Dansk Selskab for Håndkirurgi

09:00 - 12:00 SAKS

11:00 – 12:00 Interessegruppe for rygkirurgi
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Til alle "subspeciale"- 
selskaberne/ fagområder.

Det skal endnu engang pointeres:

De subspeciale selskaber som ønsker mødelokale torsdag formiddag før
DOS-mødet bedes skriftligt (helst elektronisk) anmode herom til kasse-
reren. På: hindso@dadlnet.dk

Deadline for: 

Forårsmødet: uge 6

Årsmødet: uge 34

Henvendelser efter nævnte deadlines kan ikke forventes efterkommet.
Mødelokale samt isvand stilles omkostningsfrit til rådighed. Øvrige
praktiske arrangementer er DOS uvedkommende.

Red.

BESTYRELSEN ORIENTERER
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Motion to NOF’s General Assembly,
Reykjavik, June 19, 2004.

We suggest that the Dutch Orthopaedic Association (NOV) be included
as a full member in the NOF, provided that the NOV at their May gene-
ral assembly decide to make a formal application. NOF’s purpose is to
forward orthopedic science and practice. We think that this goal would
be strengthened if Holland was included. In the first place, there are 16
million good reasons: an alliance will broaden the power base for the
new NOVF in Europe. Paradoxically, the EU has made regional coope-
ration even more important than previously. If we want to make oursel-
ves heard in Brussels and in EFORT, it is vital for small and mid-sized
countries to form alliances, especially now when East Europe is to be
included. It would secure NOF’s future by giving us a critical mass in an
EU perspective. Secondly, if we can agree on common goals in Europe,
it will be easier for us to implement necessary changes on the national
level, too. In the third place, the high-tech Holland is an interesting part-
ner. There are great similarities between the Dutch and Scandinavian 
orthopedics. NOV will vitalize our meetings and broaden our bases for
instructional courses and specialist training. Finally, the successful
Dutch participation in the work with the Acta Orthopaedica also shows
that we have a very similar cultural DNA.We believe that we have 
everything to gain and nothing to loose by broaden the North European
Orthopedic base.

Copenhagen and Umeå, 04-01-12
Steen Bach Christensen Olle Svensson
President, NOF Secretary General, NOF
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MseC-portalen
The musculo-sceletal E-cooperative

----------------------------------------------------------------------------------

Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen:

Jeg kunne være interesseret i at 
deltage i portal administrator gruppen:

Sendes som E-mail eller snail mail

Navn: _________________________________________

Arbejdssted: ____________________________________

E-mail: ________________________________________

Til: DOS-redaktør   1. reservelæge Michael Nielsen
Ortopædkirurgisk Klinik, U-2161
H:S Rigshospitalet
Blegdamsvej 9   
2100 København Ø

E-mail:  cykellaegenielsen@dadlnet.dk
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Apply for Göran Bauer’s Grant!

Göran Bauer’s grant - the return of 1.000.000 DKK, approximately
70.000 DKK - is annually given to members of the Dutch and Nordic
Orthopedic Societies. The purposes of the grant are to support study
tours to orthopedic 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 Scandinavica.

The application should be e-mailed to olle.svensson@orthop.umu.se
Deadline March 31, 2004. 
The application must include the following headings: Introduction, rese-
arch 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 3,000 words, the rest will be
truncated and thus not sent to the NOF board. Please name the
file GB04_x.doc, x = your name

The decision will be taken by the NOF Board in June 2004.

Olle Svensson
Secretary General of NOF
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Kommentar:

Tak for et yderst forfriskende ændret layout af DOS hjemmesiden m.m..
Det har været tiltrængt længe. Siden fremtræder nu yderst overskuelig og
let tilgængelig.

Martin Gehrchen
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Rekruttering til den 
ortopædkirurgiske uddannelse.

Det står skralt til med antallet af ansøgere til vores uddannelsesstillinger.
Muligvis vil den nye reform af uddannelserne bedre situationen.
Ansøgere har muligvis trykket sig i afventen af de nye hoveduddannel-
sesstillinger, hvor gastrokirurgi indgår. 
På internatmødet for DOS’ bestyrelse og uddannelsesudvalg i januar
blev det besluttet at iværksætte initiativer til fremme af rekrutteringen af
uddannelsessøgende ortopæder.
Omstående opslag er et forsøg på at hverve ansøgere til vores uddannel-
sesstillinger. Opslaget bliver rundsendt til de uddannelsesansvarlige
overlæger på de kirurgiske afdelinger i Storkøbenhavn, hvor turnuslæger
modtager deres basale uddannelse.
Forhåbentlig kan dette kursus blive det første i en række for vordende
ortopæder, hvor uddannelsessøgende kan blive introduceret til vort fag.

Claus Hjorth Jensen
Medlem af uddannelsesudvalget 

UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER
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Ortopædkirurgisk operationsteknik.
Kursus for kommende ortopædkirurger

Fredag d. 26. marts 2004 kl. 8.00-15.00,
Dissektionssalen, Panum.

I samarbejde med Medicinsk Anatomisk Institut afholdes intensivt kur-
sus i operationsteknik for læger i turnusstilling ved kirurgiske afdelinger
i Storkøbenhavn.
Målet med kursusdagen er at give deltagerne et indtryk af det ortopæd-
kirurgiske operative pensum  og at genopfriske deltagernes viden om kli-
nisk anatomi.

Program:
08.00-10.00: Bevægeapparatets kliniske anatomi

lektor Jørgen Tranum-Jensen &
lektor Finn Boisen-Møller

10.00-15.00: Træning af ortopædkirurgiske operationer på lig
overlæge Claus Hjorth Jensen &
overlæge Stig Sonne-Holm

Der vil være mulighed for at gennemføre en række kirurgiske indgreb og
indøve standard adgange på bevægeapparatet, herunder:

• Decompressio canalis carpi 
• Discissio vaginae tendinis pro mb. de Quervain 
• Reinsertio ligamenti collaterale ulnare articulatio metacarpophan-

langeale pollicis 
• Håndtering af pull-out wire
• Frilægning af flexorseneskede på finger 
• Sutura tendinis flexor digitorum
• Neurorrhaphia 
• Transpositio tendinis
• Henry's adgang til radius
• Thompson's adgang til radius
• Neurolysis
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• Kocher's adgang til albueled
• Osteotomia olecrani
• Decompressio subacromiale
• Forreste deltopectorale adgang til skulder
• Austin Moore's posteriore adgang til hofteleddet
• Fritlægning af trigonum femorale
• Artrotomia genu
• Transpositio tuberositas tibiae
• Fasciotomia cruris
• Osteosynthesis fracturae malleolarum
• Osteotomia ossis metatarsale I
• Sutura tendinis Achillii
• ect, ect.

Deltagelse i kurset er gratis. Der vil kunne optages 10 turnuslæger fra
kirurgiske afdelinger i Storkøbenhavn. 
Motiveret ansøgning om deltagelse bedes stilet til undertegnede på E-
mail:

Claus.Hjorth.Jensen@hh.hosp.dk 

Med venlig hilsen
Claus Hjorth Jensen

Ortopædkirurgisk afdeling
H:S Hvidovre hospital
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Nyhedsbrev nr. 2:

Dansk Selskab for Hofte- og 
Knæalloplastik Kirurgi

DSHK

Med dette 2. nyhedsbrev til medlemmerne har bestyrelsen lejlighed til at
gøre status over året 2003, som i mange henseender har været et meget
begivenhedsrigt år. Som det er bekendt for en del af medlemmerne er det
bestyrelsens hensigt med mellemrum at orientere medlemmerne om for-
eningens initiativer og arbejde. Dette vil ske på medlemmernes e-mail
adresser, når der findes behov for det. Ellers orienteres også via hjem-
mesiden www.dshk.org

Medlemstallet
DSHK har i det forløbne år haft en massiv medlemstilgang, hvilket vi i
bestyrelsen tolker som en god opbakning til det arbejde, som vi gør og
den store interesse, der er for dette specielle område af den ortopædiske
kirurgi.
Ved dette årsskifte tæller foreningen 80 medlemmer, hvilket er en del
mere end vi havde forventet efter det første 11/2 år.
Der gøres opmærksom på, at anmodning om indmeldelse i DSHK kan
fremsendes til sekretæren Jens-Erik Varmarken på JVA@cn.stam.dk

Møder
Siden sidste nyhedsbrev i marts har der været en del mødeaktivitet med
blandt andet afholdelse af den 1. ordinære generalforsamling i Odense.
Ved mødet blev Ole Ovesen valgt til revisor og Christian Pedersen til
suppleant til bestyrelsen. Det blev vedtaget at kontingentet for det kom-
mende år skulle være på det beskedne beløb 100 kr.
Desuden er der afholdt 2 bestyrelsesmøder dels 12. juni i København og
dels 8. oktober i Næstved. Der føres selvfølgelig referat fra disse møder,
og når referaterne er godkendt, vil de blive bragt på hjemmesiden. Ved
møderne diskuteres den kommende periodes strategi vedrørende fore-
ningens politik og planlægning af symposier og kurser.
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Symposier
I forbindelse med DOS mødet i Odense i maj var DSHK arrangør af et
symposium om Mobile Bearings i Knæalloplastikker. Et velbesøgt sym-
posium med gode indlæg og debat om dette varme emne. Søren Toksvig-
Larsen fra Lund var en af foredragsholderne, og han havde gode argu-
menter for at være forsigtig med at vælge denne form for bearing. 
Ved det næste forårsmøde i Århus er vi på banen igen, idet vi er blevet
bedt om af DOS´s bestyrelse om at være arrangør af forårsmødets DOS
symposium, som skal handle om tromboseprofylakse. Det endelige pro-
gram for dette møde vil foreligge i løbet af februar. Derudover har
DSHK sit eget symposium om Minimal Invasive Surgery, som omhand-
ler MIS ved TKA og ved THA. Kjeld Søballe og Frank Madsen vil være
moderatorer ved mødet. Det endelige program vil blive fremsendt til
medlemmerne når det er færdigt.
DSHK har allerede flere emner på listen til de kommende symposier.

Møde med DOS
Specialeselskaberne er hvert år inviteret til møde med DOS´s bestyrelse
og det vil i år foregå den 16. januar 2004 i Middelfart. Ved disse møder
er der mulighed for at give udtryk for tanker og ideer til et samarbejde
om de kommende DOS møder og de arrangementer som vi skal stå for.
Evt. andre emner kan selvfølgelig også diskuteres.

E-kursus i Revisionshoftekirurgi
DSHK er arrangør af et E-kursus i Revisionshoftealloplastikkirurgi og et
program med flere danske foredragsholdere er planlagt. Mødet finder
sted på Hotel Munkebjerg i Vejle 8. september 2004 som et heldags kur-
sus. Det endelige program vil snarest blive fremsendt til medlemmerne
via mail.

Samarbejde om uddannelse
DSHK har givet inputs til DOS´s uddannelsesudvalg vedrørende uddan-
nelse indenfor hoftealloplastikkirurgi til speciallægeuddannelsen i orto-
pædisk kirurgi efter revisionen af speciallægeuddannelsen.
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Referenceprogram.
DSHK er ved at udarbejde et referenceprogram om degenerative knæli-
delser og behandling heraf. På årsmødet i 2003 kunne Henrik M Schrø-
der, der er formand for arbejdsgruppen, præsentere det foreløbige udkast
til dette program og det forventes at det endelig udkast vil kunne præ-
senteres til forårsmødet 2004. Indtil dette møde er det muligt at følge
referenceprogrammets udvikling og komme med forslag til sproglige
rettelser på hjemmesiden www.d243676.suite.dk/kneeallo Hvis man har
kommentarer til selve indholdet bedes man venligst kontakte Henrik
Schrøder på rh13199@rh.dk

Hjemmesiden
DSHK har en velfungerende hjemmeside, hvor information om diverse
ting foregår. Annoncering af kurser og møder sker ad denne vej, og der
er desuden links til diverse relevante selskaber og foreninger. Hjemme-
siden kan også anvendes som et debatforum, hvis der er ønske om dette.
Siden kan besøges på følgende adresse www.dshk.org  

Forskning
Som selskab er det væsentligt at DSHK markerer sig inden for det forsk-
ningsmæssige felt, og derfor er Kjeld Søballe udvalgt som leder af dette
felt, således at der kan iværksættes multicenter undersøgelser på de afde-
linger rundt i landet, der ønsker at være med på denne front. Deltagere i
dette arbejde er udover Søballe også Per Kjærsgaard-Andersen, Poul T.
Nielsen og Jens-Erik Varmarken. Det første møde i gruppen forventes
afholdt i starten af 2004. 

Case gennemgang
Fra enkelte medlemmers side er der fremsat ønske om, at man i forbin-
delse med symposierne kunne få lejlighed til at diskuteres cases. Besty-
relsen vil opfordre til at man til mødet kan medbringe sådanne til en fag-
lig diskussion. Det vil være nødvendigt at forlange, at en præsentation
sker ved en Power Point præsentation, hvilket både gælder sygehistorie
og røntgenbillede demonstration.
Vi vil opfodre til at man medtager nye cases, hvor man ikke har en facit-
liste med et postoperativt røntgen billede, der viser hvordan man selv
gjorde. Der vil siden hen blive mulighed for at vise hvordan en diskute-
ret case blev løst. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vurdere om det
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tidsmæssigt er muligt at nå en gennemgang som skitseret.

Medlemmernes indflydelse
Det er bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne skal have en stor indfly-
delse på de tiltag bestyrelsen gør. Derfor er det meget vigtigt, at med-
lemmerne er velorienteret om hvad der foregår i selskabet, og det er end-
nu vigtigere, at medlemmerne kommer med deres ønsker og tanker til
arbejdsopgaver, som bestyrelsen skal tage sig af. Vi vil hermed opfordre
til, at medlemmerne gør brug af denne mulighed.

Jens-Erik Varmarken
sekretær DSHK
13. januar 2004
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Dansk Selskab for Hofte og 
Knæalloplastik Kirurgi

DSHK

Alle med interesse for hofte- og knæalloplastik kirurgi opfordres hermed
til at indmelde sig i selskabet, for at være med til at styrke det arbejde,
der foregår via selskabet.
Selskabet arrangerer symposier i forbindelse med DOS møderne og er
også arrangør af E-kurserne om knæ- og hoftekirurgi, som forløber hvert
andet år. Som medlem kommer man med til kurserne til en reduceret
pris. Selskabet arbejder på at lave multicenter studier og afdelingserfa-
rings-udveksling via de såkaldte åbne afdelinger.
Rundt til alle afdelinger i landet er der i den seneste tid også fremsendt
tilmeldingslister, der kan anvendes ved indmeldelse i DSHK. Det årlige
kontingent er på kun kr. 100,-
Indmeldelse kan ske på nedenstående slip, der sendes til:

Overlæge Jens-Erik Varmarken
Ortopædkirurgisk afdeling

Storstrømmens Sygehus Næstved
4700 Næstved
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Undertegnede ansøger hermed om
optagelse som medlem i DSHK

Navn:           __________________________________________

Stilling:    __________________________________________

Ansættelsessted: __________________________________________

E-mail:         __________________________________________

Privat adresse: __________________________________________

Telefon nr.:  __________________________________________

Indmeldelse kan også ske direkte på E-mail med de samme oplysninger
til:

Overlæge Jens-Erik Varmarken
jva@cn.stam.dk

Storstrømmens sygehus Næstved
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Generalforsamling
Danske Ortopæders Organisation

Fredag den 16. april 2004 kl. 18:00

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 Pilgaard Jeremiassen og Bjørn Asser Hansen afgår
efter tur, er villige til genvalg.
Carsten Tørholm har trukket sig fra bestyrelsen, hvorfor der ligeledes er
nyvalg til den ledige plads i bestyrelsen.

Mødet finder sted

Bondovej 1, 5250 Odense SV (Speciallægeklinikken)
Afkørsel 52 fra motorvejen.

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig på:
Fax 65 92 64 15      Evt. tlf. 66 17 15 15

I forbindelse med mødet vil der blive afholdt session om MR-skanning
inden for led og knogler, også sammenholdt med UL.

På bestyrelsens vegne
Hans Jeremiassen, formand



27

Møde i Dansk Selskab for Skulder og
Albue Kirurgi (DSSAK)

Torsdag d. 22.04.04

Sted: Store Patologisk auditorium, Århus Kommunehospital, 
Bygning x.
Kun for medlemmer af DSSAK.

14:00 – 14:30: Registrering og velkomst.  

14:30 – 15:00: Case præsentation og kaffe.

15:00 – 17:30: Videotransmitterede operationer, åben og lukket 
albuerelease. 
Moderator: Jens Ole Søjbjerg.

1900 - ?: Festmiddag, Restaurant Philip, Åboulevarden 28.

Fredag d. 23.04.04

Sted: Auditorium B, Skejby Hospital, Brendstrupgårdsvej 100. 
Fri adgang for alle interesserede

09:00 – 10:45: Symposium.
Chairman: Jens Ole Søjbjerg.

Evolution of shoulder arthroplasty.
Professor Michel Mansat, Toulouse, France.
Evolution of surgery for anterior shoulder instability.
Professor Angus Wallace, Nottingham, UK.
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10:45 – 11:30: Coffe & exhibition.

11:30 – 12:30: Free papers - Shoulder.
Chairman: Hans-Viggo Johannsen.

12:30 – 13:30: Lunch.  

13:30 – 14:30: Free papers - Elbow.
Chairman: Bo Sanderhoff Olsen.

14:30 – 15:15: Coffe & exhibition.

15:15 – 17:00: General assembly DSSAK.

Registrering senest fredag d. 16.04.04 til:
Sekretær Christina Holm, Skulder og Albue sekretariatet, 
Bygning 9, Ortopædkirurgisk afdeling E, 
Århus Kommunehospital, Nørrebrogade, 8000 Århus C
Tlf: 89494128, fax: 89494120, 
E-mail: cholm@akh.aaa.dk
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ISPO 
TVÆRFAGLIGT KURSUS

Mandag 10. maj 2004

Medfødte og erhvervede 
underekstremitetsdefekter hos børn

Odense Universitetshospital,
Aarestrup auditoriet i Klinikbygningen.

Kl . 9:00 – 10:00 Registrering, udstilling og kaffe 

Kl. 10:00 – 10:05 Velkomst
Formand overlæge Ellen Appelquist/ ISPO Danmark.

Kl. 10:05 – 10:15 Indledning
Overlæge Søren Bødtker, KAS Herlev.

Kl. 10:15 – 10:35 Arvelighed. Opdeling/klassifikation
Læge Klaus W Kjær, Panuminstituttet 

Kl. 10:35 – 10:55 Amputationer hos børn.
Overlæge Niels Wisbech Pedersen, 
Odense Universitetshospital 

Kl. 10:55 – 11:15 Kongenit tibiapseudoartrose
Overlæge, dr. med. Bjarne Møller-Madsen,
Århus Universitetssygehus

Kl. 11:15 – 11:35 PFFD, Van Ness procedure og andre 
knogleindgreb.
Overlæge, dr.med. Steen Bach Christensen,
Rigshospitalet
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Kl. 11:35 – 12:00 Beregning af vækstforstyrrelser/benlængder
Overlæge Niels Wisbech Pedersen,
Odense Universitetshospital

Kl. 12:00 – 13:00 Frokost

Kl. 13:00 – 13:40 Knogleforlængelse.
Overlæge Knud Stenild Christensen,
Aalborg Sygehus Syd

Kl. 13:40 – 14:00 Forkortningsosteotomier
Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen,
Århus Universitetssygehus  

Kl. 14:00 – 14:20 Behandling af dværge. Korrektion af 
foddeformiteter
Overlæge dr.med. Steen Bach Christensen,
Rigshospitalet.

Kl 14:20 –14:50 Kaffepause

Kl. 14:50 – 15:15 Fysioterapi til børn.
Rigshospitalet.

Kl. 15:15 – 15:45 Proteser til børn
Chefbandagist Holger Therkildsen
Bandagistcentret Risskov

Kl. 15:45 – 16:00 At have ekstremitetsdefekter
Forstander Carsten Frost Pedersen

Kl. 16:15 Generalforsamling
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Tilmelding:

Tilmelding på nedenstående slip vedlagt check senest d. 16.04.04 til

Bodil Jensen, Birkeallé 34, 3630 Jægerspris.

Ved optagelse på kurset, fremsendes kursusprogram.
Kvittering for betaling udleveres ved kursusstart ved indgangsregi-
strering.

Kursusafgift inkl. forplejning:
For ISPO-medlemmer kr. 500,00 – ikke medlemmer kr. 700,00

Telefonisk forespørgsel vedrørende kurset på tlf. 4753 1943

Klip

Navn: __________________________________________

Profession: __________________________________________

Adresse: __________________________________________

ISPO medlem: ja nej 

Tlf: __________________________________________

ISPO medlemsnr.: __________________________________________

Ret til ændringer forbeholdes
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Dansk Selskab for Artroskopisk 
Kirurgi og Sportstraumatologi

afholder kursus i

Avanceret Artroskopisk Kirurgi i Knæleddet

Den 1. – 2. juni, 2004 på Panuminstituttet, København

Indhold
SAKS afholder et færdighedskursus i avanceret knæledartroskopi med
speciel fokus på de praktiske øvelser. Både kadaver og ledmodeller vil
være tilrådighed i work-shoppen. Øvelserne suppleres med teoretisk
undervisning i diagnostik og behandling af ligamentskader og kronisk
instabilitet samt brusk- og menisklæsioner. 

Målgruppe 
Speciallæger i ortopædkirurgi eller yngre læger i fase-3 uddannelsen til
speciallæge, der ønsker at supplere rutinen i den artroskopiske knæleds-
kirurgi samt få kendskab til ny viden indenfor både den videnskabelige
teori og den operative teknik. Deltagerantal er begrænset til ca. 20 kur-
sister.
Tildeling af kursuspladser går efter ”først til mølle” princippet.
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Emner

• Introduktion til specialudstyr og sjældne adgangsportaler.
• ACL-kirurgi med BPTB og Hamstringsteknik, diverse fiksations-

teknikker.
• PCL-teknik med Hamstrings og Quadricepsteknik.
• Rekonstruktion af de laterale og posterolaterale ligamenter. Ham-

stringsteknik.
• Rekonstruktion af MCL instabilitet.
• Komplikationer til ligamentkirurgi.
• Brusklæsioner/OCD
• Mikrofrakturteknik.
• Mosaikoperation.
• Meniskkirurgi – forskellig sutur/fiksationsteknik.
• Patello-femoral instabilitet. Kirurgisk teknik.

Undervisere
Danske specialister med stor erfaring i artroskopisk kirurgi og ligament-
rekonstruktioner.

Kursussted:
Panuminstituttet, København
Den teoretiske undervisning foregår i auditorium. Nærmere lokalested
oplyses senere. De praktiske øvelser foregår i en work-shop opstillet i
Dissektionssalen.
Frokost indtages i et lokale ved siden af kantinen.

Tid
Kurset starter kl. 9.00 tirsdag den 1. juni, 2004.
Kurset slutter kl. 17.00 onsdag den 2. juni, 2004.

Deltagerafgift
For medlemmer af SAKS: 2.700 kr.
For ikke-medlemmer af SAKS: 3.000 kr.
Kursusafgiften inkluderer kursusdeltagelsen, kaffe, frokost begge dage
og middag den 1. juni. 
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Overnatning
Kursisterne må selv arrangere overnatning i København.

Tilmelding
Foretages on-line på SAKS hjemmeside – se www.SAKS.nu

Kursusarrangør:
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi.
Kursusledelse: overlæge Gert Kristensen, overlæge Allan Buhl, overlæge
Lars Blønd.

Information
Allan Buhl,
Ortopædkirurgisk afd.
Horsens Sygehus
e-mail: abn@hs.vejleamt.dk
eller
Gert Kristensen
Ortopædkirurgisk afd.
Aalborg Sygehus
e-mail: menfix@mail1.stofanet.dk
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Dansk Selskab for Artroskopisk 
Kirurgi og Sportstraumatologi

afholder det 5. kursus i

Basal Artroskopi

Den 3. - 4. juni, 2004 på Panuminstituttet, København

Indhold
Kurset omfatter undervisning i den artroskopiske diagnostik og den
artroskopiske kirurgi af de hyppigst forekommende skader og kroniske
tilstande i skulder-, knæ- og ankelled. Den teoretiske undervisning sup-
pleres med praktiske øvelser på henholdsvis kadavere og ledmodeller.

Målgruppe
Yngre læger under uddannelse til speciallæge i ortopædkirurgi, der
befinder sig enten i en introduktionsstilling eller i en ortopædkirurgisk
blokstilling med et behov for at opnå et større kendskab og rutine i den
artroskopiske teknik. Der kan maksimalt optages 20 kursister på kurset.
Tildeling af pladser foregår efter princippet ”først til mølle”.

Fællesemner
For både skulder-, knæ- og ankelleddet:
1. Introduktion til instrumenter, udstyr og adgangsportaler. 
2. Den artroskopiske anatomi, leddets biomekanik.
3. Komplikationer til artroskopien.

Specifikke emner:
Knæled:
menisklæsioner, resektioner, sutur.
brusklæsioner, mikrofrakturteknik, shaving.
korsbåndsskader, diagnostik.
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Skulderleddet:
rotator-cuff læsioner, suturteknik.
bursitis, tendinitis, subakromial decompression teknik.

Ankelleddet:
ostokondrale læsioner, inforatio, shaving.
eksostoser, fjernelse.
ligamentlæsioner, diagnostik.

Kursussted
Panuminstituttet, København.
Den teoretiske undervisning foregår i auditorium. Øvelser foregår i Dis-
sektionssalen. Frokost indtages i lokale ved siden af kantinen.

Undervisere
Danske speciallæger med stor erfaring i artroskopisk kirurgi vil under-
vise på kurset.

Tid
Kurset starter kl. 10.00 torsdag den 3. juni. 
Kurset slutter kl. 16.00 fredag den 4. juni.

Deltagerafgift
For medlemmer af SAKS: 1.700 kr.
For ikke-medlemmer af SAKS: 2.000 kr.
Afgifter inkluderer kursusdeltagelse, kaffe, frokost begge dage og mid-
dag den 3. juni.

Overnatning
Kursisterne må selv arrangere overnatning i København. 

Tilmelding
Foretages on-line på SAKS hjemmeside. Se www.SAKS.nu
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Kursusarrangør
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi.
Kursusledelse: overlæge Gert Kristensen, overlæge Allan Buhl, overlæge
Lars Blønd

Information
Allan Buhl 
Ortopædkirurgisk afd.
Horsens Sygehus
e-mail:abn@hs.vejleamt.dk
eller
Gert Kristensen 
Ortopædkirurgisk afd.
Aalborg Sygehus
menfix@mail1.stofanet.dk
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4th Nordic AO Course:
Advances in Fracture Management

22. – 27. August 2004 - Byggecentrum, Middelfart

Formål: Kurset vil gennem teoretiske og kliniske forelæsninger
samt praktiske øvelser ajourføre deltagernes viden om bio-
logiske og biomekaniske osteosyntese teknikker. 
Under kurset trænes deltagerne i at vurdere og planlægge
behandlingen af typiske frakturer.

Sted: Byggecentrum, Middelfart i perioden 22. - 27. august 2004.

Målgruppe: Læger, der tidligere har genemgået et AO Basic Course, og
har påbegyndt en uddannelse mod speciallæge i ortopæd-
kirurgi. Kursusdeltagerne bør have erfaring svarende til
mindst mellemvagts niveau.

Form: Internatkursus

Pris: kr. 11.600,- inklusiv kursusmateriale, 5 overnatninger og
fuld pension inklusiv kursusmiddag.

4th Nordic AO Course:

Informationsfolder og registreringsformular kan rekvireres hos:

Kursussekretariatet: Stratec Medical A/S
Hørkær 28, 3, 2730 Herlev
Att.: Lene Petersen
Tlf.: 4453-4544/ fax: 4453 2709

E-mail lene.petersen@stratec.com

På fakultetets vegne
Poul Einar Jensen


