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Årsmødet 2004

Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2004 afholdes på 
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, 21. - 22. oktober.

Ved mødet vil der blive afholdt:

Guildal forelæsning
Dr. Thomas S. Thornhill fra Boston vil holde forelæsningen 

“Treatment of unicompartmental osteoarthritis“

2 symposier:

”Osteoporose”
Professor Jes Bruun Lauritzen

”Referenceprogrammet for diagnosticering og
behandling af ledbåndsskader i knæleddet”

Vil blive præsenteret og sendt i høring

Uddannelsesudvalget i DOS  vil igen afholde et

”Uddannelses- og målbeskrivelses symposium”

Der vil være videnskabelige sessioner begge dage.

3

DOS ÅRSMØDET 2004



Foredragskonkurrence

I forbindelse med årsmødet 2004 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 kr. 2.500 (2 stk.)

Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er 
frivillig.

Posterkonkurrence

Der vil blive arrangeret posterkonkurrence.
Den bedste poster vil blive præmieret. 

Bestyrelsen
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Årsmødet 2004

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. 5, 2004
(dette nummer). Der opkræves ikke mødeafgift, idet selskabet dækker de
udgifter der er forbundet med afholdelse af årsmødet. Det er derfor også
vigtigt, at selskabet ikke tegner sig for større økonomiske forpligtelser
end svarende til det antal medlemmer, der ønsker at deltage. 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 så 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: 

Sekretær Annette van Hauen, HovedOrtoCentret,
afsnit 2101, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,

2100 København Ø.

Tilmeldinger skal være modtaget inden den 1. oktober 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.
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Tilmelding foretages via hjemmesiden
eller på tilmeldingsblanketten på side 7

inden den 1. oktober 2004

Betaling
Betaling for frokoster og middage kan foretages på følgende måde:

• Indbetaling til DOS’ konto i BG bank: Reg.nr. 9570, Konto nr.
308 6895. Husk at angive navn og formål i teksten.
Indbetalingskvittering skal vedlægges tilmeldingsblanketten –
(print af skærmbillede ved elektronisk overførsel).

• Pr. check udstedt til Dansk Ortopædisk Selskab, check vedlægges
tilmeldingsblanketten.

Hotelreservation.
Deltagere i årsmødet kan ved henvendelse til Radisson SAS Scandinavia
Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon 33 96 50 00,
reservere værelser på hotellet. Prisen for værelser, inkl. moms, betjening
og morgenmad samt fri adgang til sauna, swimmingpool med videre, 
vil pr. nat for enkeltværelse være kr. 1.275.- og for dobbeltværelse 
kr. 1.375.-
Værelsesreservation skal foretages senest den 1. oktober 2004. Ved til-
melding skal henvises til deltagelse i Dansk Ortopædisk Selskabs års-
møde samt opgives ”info nr.” A2110P.
Afregning for værelser sker direkte til hotellet ved afrejse.

Parkering
Der er betalingsparkering på hotellets område mellem kl. 06:00 & 13:30.
Pris pr. time kr. 10,00. Parkeringsautomaterne er placeret på P-pladsen
samt ved hotellets indgang.

Deltagere i DOS mødet har gratis parkering. Parkeringsbillet kan afhen-
tes i receptionen ved check in.
Det er meget vigtigt at deltagerne husker at hente billetter og place-
re dem i forruden straks ved ankomsten, hotellet kan ikke gøre
noget hvis man får en parkeringsbøde.
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Tilmelding til årsmødet 2004

den 21. - 22. oktober 2004
på

Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

TILMELDINGSBLANKET

Navn: ____________________________________________

Arbejdssted: ____________________________________________

Adresse: ____________________________________________

Postnr. & By: ____________________________________________

Tlf: ____________________________________________

Ledsager: ____________________________________________

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.: __________

Vedlagt: Girokvittering Bankcheck i alt kr.

Vend!
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LEDER

NOF mødet  16. – 19 juni på Island var en stor succes med  mange 
deltagere og gode sessioner. Et nyt tiltag kendt fra flere andre store 
kongresser var ”speciality day” dvs. de enkelte subspecialer og subspe-
cialeselskaber havde deres egen dag med ansvar for arrangement og 
indhold. Et godt tiltag der trækker mange mere specialeorienterede 
tilhørere til.

En spændende konsekvens af NOF-mødet og NOF-generalforsamlingen
var optagelsen af de hollandske ortopæder (NOV) som fuldgyldige med-
lemmer af NOF. 
Hollænderene har længe været en del af Acta Orthopaedica Scandina-
vica og har længe følt at de klinisk og videnskabeligt relaterede sig mere
i forhold til de skandinaviske lande end til de andre nærliggende euro-
pæiske lande (specielt England og Tyskland). 
De hollandske ortopædkirurger har lavet en strategiplan for de næste 10
års ortopædi i Holland. Det gælder om at få flere medicinstuderende 
til at vælge ortopædi som speciale, det gælder om at få specielt flere
kvinder til at vælge faget. Holland har over 16 mill indbyggere, men der
findes kun i alt 475 registrerede ortopædkirurger (pr. 2002) og man 
regner med at der minimum skal bruges 1100 i 2012. I Danmark har vi
ca. samme antal ortopædkirurger men vi har i modsætning til 
hollænderne også traumatologien under os. Jeg tror NOV kommer til
passe godt ind i NOF.

Det blev samtidigt foreslået og vedtaget ved NOF generalforsamlingen
at ændre navnet på vores tidsskrift fra Acta Orthopaedica Scandinavica
til Acta Orthopaedica.

Den næste NOF kongres bliver i Oslo 31. maj til 2. juni 2006 mens 
kongressen i 2008 efter planen bliver placeret i Amsterdam.

LEDER



Til efterårets DOS møde vil DOS´uddannelsesudvalg igen kalde til 
samling og informationsmøde om den nye speciallægeuddannelse og
målbeskrivelsen. 
Der vil blive fokuseret på nogle af de lidt mere uhåndterbare problem-
stillinger i målbeskrivelsen. Bl.a. om hvordan vi skal forholde os til
forskningstræningen; hvordan skal den implementeres hvordan hånd-
terer vi de meget store forskelle der vil være mellem ”kursisterne”.
Enkelte af de uddannelsessøgende vil have en videnskabelig grad (ph.d
eller dr. med.) mens andre hverken har skrevet artikler eller holdt fore-
drag. Hvor store krav skal der stilles til de kursister der ikke har lavet
noget videnskabeligt, og må de kursister med den store videnskabelig
produktion ”slippe” for forskningstræning og lave klinisk arbejde i 
stedet???
Hvorledes skal vi definere den uddannelsesansvarlige overlæges rolle i
det nye uddannelses forløb. Skal han/hun selv foretage alle de mange
evalueringer, eller hvordan uddelegeres dette. Jeg tror diskussionsdelen
bliver lang og interessant. 
Mødet vil ligge torsdag formiddag fra 09:00 – 10:30 parallelt med sub-
specialeselskabernes møder.

Det første symposium vil handle om osteoporose ved professor Jes 
Bruun Lauritzen BBH.

Det andet symposium høring om ”Referenceprogrammet for diagnosti-
cering og behandling af ledbåndsskader i knæleddet”
Et stort område hvor behandlingerne og diagnostikken nyder både meget
stor og meget lille evidens. Det vil blive fint at få præciseret validiteten
af mange af disse behandlinger.
Selve referenceprogrammet ligger i sin foreløbige form på SAKS´s
hjemmeside på adressen: www.saks.nu/referenceledbaand.htm, men der
vil være direkte link fra DOS´s egen hjemmeside.
Alle engagerede ortopædkirurger opfordres til at gå ind på hjemmesiden
og læse inden mødet, man vil blive overrasket over hvor evidensen for en
behandling egentlig ligger.

Når de rettelser der må være blevet besluttet under høringen er blevet
effektueret vil referenceprogrammet fortsat være tilgængeligt på 
nettet og videre høring vil fortsætte. Man kan således indsende forslag
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til rettelser frem til 1. april, hvorefter høringen vil blive afsluttet og 
programmet blive endelig færdiggjort til vedtagelse på generalforsam-
lingen ved forårsmødet 2005 i Aalborg.

Til sidst en lille konkurrence :

Hvad skal de nye kursister hedde/kaldes?
Kursusstillingerne hedder nu hoveduddannelsesstillinger og vi kan jo
ikke kalde de uddannelsessøgende for hoveduddannelsesstillingsindeha-
vere (og hvad med kursistrepræsentanten?)

Forslag modtages med glæde – det bedste forslag vil blive præmieret (en
forgyldt glideskrue eller?)

D.gl.Red.
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MSeC

The Musculo-Sceletal e - Cooperative
Den nye Hjemmeside - portal.

Den nye hjemmeside / Det internationale ortopæd samarbejds– og kom-
munikations medie lever en tilbagetrukken tilværelse.
Mange har ladet sig registrere (dog langt fra mange nok), men mange har
haft problemer med at bruge portalen. Både rent tekniske problemer:
besvær med at logge på (huske endnu et password), problemer med ven-
tetider og problemer med at finde den information der søges.
Alle der har registreret sig (nedenstående blanket eller samme som mail)
har fået et medlemsnummer som sammen med deres efternavn er den
primære log-on information. Man skal derefter lave sit eget password, så
alle der har været inde, men som mangler information for at kunne kom-
me ind, skal enten bruge et ”godt gammelt password” som de har brugt
tidligere, eller hvis det ikke lykkes må undertegnede nulstille password.
Der har været mange og lange diskussioner i styregruppen om det er
nødvendigt med password og hvorfor der skal bruges så meget compu-
terkraft og programtid på at sikre at det er en secure lukket portal hvor
ingen andre end de indviede kan komme. Grunden er at systemet er
baseret på og startet hos amerikanerne hvor dette er et krav.
Selve ideen med et samlende elektronisk netværk hvor ortopædkirurger
og reumatologer i hele verden kan kommunikere og dele information og
nyheder, diskutere uddannelse, diagnostiske cases og videnskab, er som
ide fremragende, men selve platformen er endnu ikke helt så velfunge-
rende så man bare bruger den.
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Der arbejdes støt videre på forbedringer. Tilmeld dig og se hvad der 
foreløbig er at hente.

MseC-Portalen

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

Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen : 
Sendes som E-Mail eller snail mail

NAVN:_________________________________________________

ARBEJDSSTED:_________________________________________

E- MAIL:_______________________________________________

Til: DOS-redaktør: Afdelingslæge Michael Nielsen
Ortopædkirurgisk Klinik, 2161
H:S Rigshospitalet
Blegdamsvej 9   
2100 København Ø
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Symposium DOS 
Årsmødet

21. oktober 2004 København
9.00-10.30

Den ortopædkirurgiske 
speciallægeuddannelse

Introduktion Søren Overgaard
Uddannelsesudvalget 5 min

Den uddannelsesansvarlige overlæge Marianne Breddam
Uddannelsesudvalget 15 min

Kompetencekort Claus Hjorth Jensen
Uddannelsesudvalget 10 min
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Den ortopædkirurgiske
speciallægeuddannelse

(fortsat)

Evalueringssystemer og 
”jura” i den nye 
speciallægeuddannelse Steen Tinning,
Sekretariatschef Region Syd 15 min

Forskningstræning Søren Overgaard
Uddannelsesudvalget 10 min

Diskussion: 35 min 
Marianne Breddam, Claus Hjorth Jensen
Steen Tinning, Søren Overgaard

Uddannelsesudvalget DOS
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Radisson SAS Scandinavia Hotel,
København

Torsdag d. 21.10.04

Dansk Håndkirurgisk Selskab 
09:00 – 12:00:

Lokal anæstesi og smertebehandling inden for 
håndkirurgien

Dansk Børneortopædisk Selskab 
09:00 – 12:00

Efterårsmøde i DPOS

Dansk Selskab for Hofte- & 
Knæalloplastik Kirurgi 

10:00 – 12:00
Præsentation af Hofte- og Knæregister m.m.

Ryginterressegruppen 
11:00 – 12:00

MØDER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 2004



SAKS: 
09:30 – 12:00

Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab 
09:00 – 12:00

The rheumatoid foot

Uddannelsessymposium 
09:00 – 10:30

Den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse

17
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60 års jubilæum i 
den Svenske Ortopædiske Forening (SOF)

Gävle, beliggende ca. 100 km nord for Stockholm, var vært for jubi-
læumsmødet. 
SOF afholder møde en gang årligt skiftende steder. SOF har ca. 1300
medlemmer modsvarende ca. 750 i DOS. Mødet afholdes over 5 dage,
med et lægeligt program tirsdag-fredag. Ud over det videnskabelige pro-
gram for læger, er der også program for sygeplejersker, fysioterapeuter,
ergoterapeuter og sekretærer.

Til jubilæumsmødet var der repræsentanter fra de videnskabelige sel-
skaber fra Finland, Norge, Island og Danmark. 
Der var indsendt 45 videnskabelige arbejder, der alle var blevet antaget.
Antallet var ifølge den videnskabelige sekretær i SOF, Johan Kärrholm,
væsentlig mindre end de foregående år, hvilket han mente til dels kunne
skyldes at den svenske skole-sommerferie endnu ikke var afsluttet.
Arbejderne var af høj kvalitet og alene 9 var prospektivt randomiserede
studier.
Den første dag var helliget workshops, der henvendte sig til såvel yngre
ortopæder som specialister. 6 workshops om formiddagen og 3 om efter-
middagen, sikrede et bredt spektrum af tilbud.

Tirsdag formiddag blev der afholdt tentamen i ortopædi, som SOF har
afholdt siden 1986 i forbindelse med årsmøderne. Tentamen består af
såvel en mundtlig som skriftlig del og er valgfri. Ca. 1/10 af hver årgang
benytter sig af muligheden. En bestået eksamen betyder mulighed for
SEK 1000 mere i løn per måned. Dette er dog frivilligt for arbejdsgive-
ren, om man vil give dette. 

De videnskabelige foredrag blev afholdt over 2 dage med 2 sideløbende
sessioner. Herudover blev der afholdt 2 symposier og 4 oversigtsfore-
læsninger. Der var 3 gæsteforelæsere: Richard Berger, USA, der talte om

KORRESPONDANCER
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minimally invasive surgery ved hoftealloplastik, Christian Gerber,
Schweiz, der talte om proksimale humerus frakturer, og endelig Win
Schreurs, Holland, der tale om anvendelse af knoglechips ved cemente-
ret hofterevision.
Alt i alt et flot program. Workshop-delen vil være relevant i DOS sam-
menhæng måske én gang årligt med nogle faste workshops for introduk-
tionslæger og andre skiftende workshops for mere erfarne læger.
Abstracts fra SOF-mødet findes tilgængelige på nettet. Der er link via
DOS’s hjemmeside til SOF.

Tillykke til SOF, DOS har 60 års jubilæum næste år.

Søren Overgaard
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Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

Halvårsmøde
Torsdag d. 21. oktober 2004 kl. 09.30-12.00

Program

09.30-10.45: Artrofibrose: Hvad gør vi hvornår?
Oplæg: Bent W. Jacobsen

Gert Kristensen

10.45-11.00: Kaffepause

11.00-12.00: Landsdækkende ACL-database
Oplæg: Svend Erik Christiansen

Der serveres kaffe og brød.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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DSHK
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi

Holder efterårsmøde

Torsdag 21. oktober 2004 kl. 10.00
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

PROGRAM

Chairman: Per Kjærsgaard-Andersen

1. Rapport fra Dansk Knæalloplastik Register. 30 min. 
Henrik Schrøder   

2. Rapport fra Dansk Hoftealloplastik Register. 45 min
Ulf Lucht   

3. Snapping Hip – diagnostik og behandling. 30 min    
Kjeld Søballe         

Jens-Erik Varmarken
sekretær DSHK
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DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKABS
TRIN 2 KURSUS

Målgruppe:
Et videregående kursus, der henvender sig til læger med en vis klinisk
erfaring (mindst ret til selvstændig virke) samt gennemført DIMS trin 1
kursus eller fået dispensation herfor ved skriftlig begrundet ansøgning til
DIMS uddannelsesudvalg.
Kurset giver 40 CME point til den idrætsmedicinsk diplom uddannelse.

Tid og sted:
Eksternat kursus på Bispebjerg Hospital.
Onsdag d. 27.oktober til lørdag d. 30.oktober 2004

Mødeledere:
Afdelingslæge Gina Kollerup, Reeumatologisk afdeling H og Idrætskli-
nikken, BBH
Overlæge Marianne Backer, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Indhold:
Kurset er et overvejende teoretisk kursus, som fungerer som et supple-
ment til det mere praktiske Trin 1. Kan bruges til en eventuel opnåelse
af diplomlæge anerkendelse i DIMS regi.
På kurset undervises i overbelastningskaders patofysiologi, biomekanik
og behandling. Behandling af lyskeskader. Kursisterne undervises i
generel idrætsfysioterapi og praktisk biomekanik. Træning i forhold til
udvalgte medicinske lidelser gennemgås, samt reumatologisk og orto-
pædkirurgisk behandling af udvalgte idrætsskader.
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Der vil indgå et besøg på Idrætsmedicinsk forskningsenhed på Bispe-
bjerg Hospital, samt være indlæg fra en elitetræners brug af idrætslægen
samt idrætslægens oplevelse af samarbejdet med træneren.

Pris: eksternat kursus.
3.500 kr for yngre læger medlem af DIMS, 
4.500 kr for speciallæger (inkl.praktiserende læger) medlem af DIMS, 
5.500 kr for ikke DIMS medlemmer.

Tilmelding:
Senest 20. september 2004 til uddannelsesudvalgets sekretær.
For at få størst udbytte af kurset, er der begrænsning i antal deltagere.
Først tilmeldte har fortrinsret, og vær opmærksom på, at først når kur-
susafgiften er betalt er man registreret tilmeldt.
Uddannelsesudvalgets sekretær Pia Søderberg på E mail:
”ps03@bbh.hosp.dk
Fax.: + 45 35 31 27 33

Indbetaling senest 20. september 2004 på giro: 1-602-3337.
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Symposium on 
Patellofemoral Joint Surgery

organised by 
Danish Society for Arthroscopic Surgery and 

Sportstraumatology

SAKS
November 11-12 2004, Hotel Comwell Roskilde

Invitation
The Danish Society for Arthroscopic Surgery and Sportstrauma-
tology invites you to an international symposium on Patellofemoral Joint
Surgery.
The symposium will be held November 11-12, 2004 at Hotel Comwell
Roskilde. This hotel and conference centre is beautifully situated in the
Northern part of Roskilde and offers great views of Roskilde Fjord. The
conference centre is within 30 km from the center of Copenhagen.
Coming from Malmö, Sweden or Copenhagen Airport it will take less
than an hour by train to come to Roskilde Station. From the station the
conference centre is easily accessible by bus or taxi.
The preliminary announcement presents information about the scientific
topics, the invited faculty and the social programme. 
Although the Society has basically intended the symposium for the
members, we have announced the symposium in other Scandinavian
countries and would be pleased to welcome both orthopaedic surgeons
and others with interest in Patellofemoral Joint Disorders. 
We have invited speakers from different countries with great experience
in treatment of Patellofemoral Joint Disorders. Current knowledge and
future trends will be presented and the educational value should be high
for both young doctors in developing their surgical skills and more expe-
rienced practitioners who wish to update themselves with new topics. 
We are looking forward to seeing you in November 2004.
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Organising committee
Dr. Lars Blønd, Copenhagen
Dr. Allan Buhl, Horsens
Dr. Poul Tordrup, Silkeborg
Dr. Morten Storgaard, Næstved

Congress Information
Time:
Thursday November 11th from 9:00 a.m. to
Friday November 12th at 17:00 p.m.

Place:
Hotel Comwell Roskilde Phone: +45 4632313 
Denmark Fax: +45 46350835
Vestre Kirkevej 12
Himmelev hotel.roskilde@comwell.com
DK-4000 Roskilde www.comwell.com

Language:
English

Hotelreservation:
The organizers have planned that all participants should stay at Hotel
Comwell Roskilde during the symposium and a single room for one 
night is included in the registration fee. In case you want to extend your
stay please contact the Hotel directly for further reservation.

Registration:
Is possible either on-line or by using the registration form within this
announcement. The on-line registration is found on www.saks.nu
The registration form should be mailed or faxed to Dr. Poul Tordrup,
Orthopaedic dept., Silkeborg Centralhospital, 8600 Silkeborg. 
e-mail: kopto@sc.aaa.dk Fax: +45 8722 2447.
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Registration Fee:
Deadline for registration at normal fee is September 1st, 2004.

Before September 1st:
Members of SAKS: 2.300 Dkr.
Non-members: 2.600 Dkr.

After September 1st:
Members of SAKS: 2.600 Dkr.
Non-members: 2.900 Dkr.

Payment:
The fee should be send either as a cheque (att: Poul Tordrup, Orthopae-
dic dept. Silkeborg Centralhospital, DK) together with the registration
form or as bank transfer to: 3643 3643158701
Transferring money from a foreign country: 
SWIFT-BIC:DABADKKK, IBAN:DK3130003643158701.

The Fee covers:
Participation in the symposium including coffee both days.
Lunch both days.
Dinner on Thursday evening the 11th. and social program.
A single-room at Hotel Comwell Roskilde between the 11th. and 12th.

Cancellations:
Before September 1st.: The full fee will be refunded.

Between September 1st 
and November 1st : 50% of the fee will be refunded.

After November 1st: The fee will not be refunded.

Main topics:
Patellofemoral Pain Syndrome.
anatomy and biomechanics
aetiology, diagnosis and scoring systems
conservative treatment and surgical options
new trends in treatment
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Patellofemoral instability.
evaluation of acute and chronic types
treatment – conservative, open and arthroscopic methods
distal realignment, proximal realignment or reconstruction of MPFL
new techniques

Cartilage lesions and degeneration.
OCD and other cartilage lesion – surgical treatment
chondromalacia and arthrosis

Patella tendon problems.

Invited Faculty
Dr. Pekka Kannus, Tampere, Finland
Dr. John P. Fulkerson, Connecticut, USA
Dr. Svend Erik Christiansen, Aarhus, Denmark
Dr. Lars Engebretsen, Oslo, Norway
Phys. Suzanne Werner, Stockholm, Sweden
Dr. Andreas Imhoff, Munich, Germany
Phys. John Verner, Copenhagen, Denmark
Dr. Søren Harving, Aalborg, Denmark
Secretary of the Symposium

Dr. Allan Buhl
Orthopaedic dept.
Horsens Hospital, Denmark
Phone. +45 79274539
e-mail: abn@hs.vejleamt.dk
buhl-bersang@stofanet.dk
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Registration Form Registration Form

Registration form for the Symposium on Patellofemoral Joint Surgery
November 11-12, 2004

On-line registration is possible and found on www.saks.nu

Name:_____________________________________________________

Address:___________________________________________________

Postcode and city:___________________________________________

Institution:_________________________________________________

Country:___________________________________________________

Professionel position:_________________________________________

E-mail:____________________________________________________

Registration Fee:
Before September 1st. Member of SAKS 2.300 Dkr.

Non-members 2.600 Dkr.

After September 1st. Member of SAKS 2.600 Dkr.
Non-members 2.900 Dkr.
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Payment Method:
Enclosed in checque – addressed to Dr. Poul Tordrup, Orthopaedic Dept.
Silkeborg Hospital.
Bank-account: reg.nr. 3643 account nr. 3643158701
Transferring money from foreign countries: SWIFT-BIC:DABADKKK,
IBAN: DK31 3000 3643 158701

Please make sure to put your name on any bank-transfer or send a copy
of the payment with the registration to ensure a correct registration.

Registration Form should be sent to:
Dr. Poul Tordrup, 
Orthopaedic Dept., 
Silkeborg Hospital, 
DK-8600 Silkeborg, 
Denmark

Mail or fax to:
Dr. Poul Tordrup 
Orthopaedic Department
Silkeborg Hospital 
DK-8600 Silkeborg
Denmark
Fax: +45 8722 2447
e-mail: kopto@sc.aaa.dk
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Håndkirurgisk dissektionskursus.

Torsdag d. 2. og fredag d. 3. december 2004.

Panum Instituttet, Anatomisk sektion. Københavns Universitet, Bleg-
damsvej 3, 2200 Kbh. N

Kurset afholdes for 9. gang, også denne gang i samarbejde med hånd-
kirurgisk afdeling Malmø, Lunds Universitet, Sverige.

Målgruppe: Kurset henvender sig specielt til ortopædkirurger i 
Danmark med interesse eller arbejdsområde indenfor håndkirurgien
samt svenske læger, håndkirurgisk uddannede eller i håndkirurgisk
uddannelsesstillinger.

Kursusleder: Overlæge Niels Søe Nielsen, afdelingsleder dr. med. Finn
Bojsen-Møller og overlæge dr. med. Lars Dahlin.

Indhold: Kurset består af primær intensiv instruktion og efterfølgende
kursist- dissektion under supervision. De enkelte anatomiske regioner og
strukturer gennemgås sammen med operationsadgange.
Kurset afholdes over 2 dage med sammenlagt 12 timers undervisning.
Kurset er inkl. dissektionsmappe, materiale, kaffe/the, brød, frokost.
Torsdag aften middag. 
Råder man over lup-briller til finere dissektion arbejde, vil det være en
fordel at medtage disse.

Kursusform: Teoretisk + præp. hånd, underarm og albue.

Kursuspladser: 16 deltager fra Danmark og Sverige.

Akkreditering: DK 12 CME-point
S 10 CME-point

Kursusafgift: 3.275,00 DKR
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Tilmelding: Yderligere oplysning, anmodning om tilsendelse af kur-
susprogram og tilmelding fås ved henvendelse til sygeplejerske Nina
Vendel.
E-mail: n.vendel@c.dk

Tilmeldt/optaget på kurset når betalingen er modtaget.

Med venlig hilsen

Niels Søe: Overlæge, Håndkirurgisk afsnit T1, KAS Gentofte    
Tlf.: + 45 3977 3962 nini@gentoftehosp.kbhamt.dk

Finn Bojsen-Møller: Dr. med, Afdelingsleder Panum Instituttet
Københavns Universitet F.moller@mai.ku.dk

Lars Dahlin: Overlæge, Ortopæd kir. afd, Malmø  
Tlf: +46 40336769 Lars.Dahlin@hand.mas.lu.se

Nina Vendel: Sygeplejerske, Håndkirurgisk afd. 
KAS Gentofte
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SAKS og Dansk Fod- og 
Ankelkirurgisk Selskab 

Arrangerer i samarbejde med

Medicinsk Anatomisk Institut, Panum

Kirurgisk anatomi for ortopædkirurger
- dissektionskursus i knæ-underben-ankel-fod

Mandag 13. og tirsdag 14. december 2004 
på Panum Instituttet, København

Under demonstration og vejledning visualiseres anatomien i knæet og
nedefter, og betydningen for kirurgiske procedurer gennemgås. En ræk-
ke operationer i knæ, underben, ankel og fod gennemgås og trænes. Hver
kursist har selvstændigt præparat. Kurset henvender sig til såvel læger
under ortopædkirurgisk uddannelse samt erfarne ortopædkirurger, idet
dissektion og operationstræning vil blive justeret individuelt.

Kursusledere: Finn Bojsen-Møller, Frank Linde & Michael Krogsgaard
Udførligt program findes på www.saks.nu.
Maksimum 20 kursister. Pris 2.000,- for medlemmer af et eller begge
selskaber, 2.400,- for ikke medlemmer.

Tilmelding:
Michael Krogsgaard 
Ortopædkirurgisk afd. M, H:S Bispebjerg Hospital 
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV 
mail: mk04@bbh.hosp.dk


