
Referat fra Generalforsamling i DFAS, 22. oktober 2014 
 
1. Valg af dirigent 

Som dirigent valgtes Anna Kathrine Pramming. Konstaterede at generalforsamlingen 

var rettidigt indkaldt. 

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling 

Referatet godkendes uden kommentarer. 

3. Formandens beretning 

Lasse Danborg fremlagde sin beretning, gav udtryk for at selskabet er større og mere 

aktivt end nogensinde og det bør den fortsætte med at være. Der er indmeldt 14 nye 

medlemmer af selskabet, to er udmeldt og to er afgået ved døden. Der holdes 1 minuts 

stilhed til ære for dem.  

Der gennemgås hvad vi aktuelt arbejder med i bestyrelsen; 

- tilretninger i DRG-systemet, så man kan differentiere mellem indgreb på for-, 

mellem- og bagfod. 

- Øget møde-/kursusaktivitet bl.a. med dissektionskursus på Panum. 

Formanden fortæller om de råd han har siddet i og møder han har deltaget i bl.a.; 

- DOS vedr. ”down sizing” af operative indgreb ifm revision af specialeplanen 

- yderligere udvikling af NKR (Nationale Kliniske Retningslinier) 

Hjemmesiden har fået et ”brush-up” og skulle nu være opdateret. Vi ser den som en 

informationskilde, men indtil videre har vi ikke udvidet brugen af den. 

På EFAS indstillede alle danske deltagere samme kandidat, nemlig finnen Oliver 

Nicholsson. Fortalte lidt om hvad der foregår i EFAS-regi; fælles europæisk 

eksamination til certificering af fod ankel kirurger, fælles databasering af 

alloplastikker med nummerering af komponenter (realistisk 2018), der arbejdes på 

Europæisk fod og ankel score (pendant til AOFAS score). Den skal testes i en dansk 

oversættelse (og i de øvrige lande også!) inden den kan bruges i hele Europa (den 

svenske SEFAS score danner grundlag for denne EFAS- score). 

Formanden fik applaus for beretningen. 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 



Kasserer Claus Wendtland Henriksen fremlagde sit sidste regnskab, dette godkendes 

med applaus. 

Inge Kjær foreslår at man deler mødeudgifter op, så man kan skelne mellem 

selskabets faglige kursusaktivitet og udgifter ifm bestyrelsesaktiviteter for at gøre 

billedet lidt mere klart.  

5. Behandling af indkomne forslag – ingen. 

6. Fastsættelse af kontingent 

Da foreningen fortsat har pænt overskud besluttes fortsat uændret kontingent, dette 

naturligvis også til stor applaus. 

7. Eventuelt 

a. 1.maj mødet falder i år på Store Bededag (torsdag) og der er derfor en 

udfordring ift placering af mødet. Generalforsamlingen stemmer for at 

1.maj mødet i 2015 aftales til den 8.maj. 

b. Lars Ebskov foreslår at vi arbejder mod en fælles database i Danmark og 

om vi kunne bruge den svenske SEFAS (hvor der jo sprogligt ikke er de 

store problemer). Der argumenteres for at der burde bruges et fælles 

værktøj i Danmark og den svenske er gennemvalideret. Johnny Frækjær 

fortæller at Maria Cöster (der er ophavskvinde til SEFAS) mener vi skal 

validere den på dansk fremfor at bruge den svenske udgave. Inge Kjær 

mener vi i lille Danmark burde have et fælles databasesystem, så der 

kunne pooles data. Problemet er at det tager tid at få SEFAS valideret, 

men at man indfører det og så kan de enkelte afdelinger selv supplere 

med andre scoresystemet såfremt man fortsat vil beholde AOFAS eller 

evt andre. Jens Kurt Johansen oplyste at selv amerikanerne er ved at gå 

væk fra AOFAS (blev udtalt på nylige amerikanske årsmøde). Johnny 

Frøkjær mener der bør nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra alle 

regioner, der kommer med en anbefaling, idet der faktisk er krav om 

dokumentation for det vi laver. Der nedsættes en ”score”-gruppe; 

Jeanette Penny (Hvidovre), Johnny Frøkjær (Odense), Adam Prastowski 



(Aalborg), Niels Christian Jensen (Aarhus) samt en af fod-overlægerne 

fra Køge. 

8. Valg til bestyrelsen  

Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg; Claus Wendtland Henriksen og Johnny 

Frøkjær, der ikke ønsker genvalg.  

Der var flere, der gerne ville opstilles: Kristian Kibak Nielsen (Aarhus), Ellen 

Hamborg-Petersen (Odense) og Jens Kurt Johansen (Køge), der p.t er suppleant. Der 

afholdtes derfor valg til fordeling af bestyrelsespladserne og Kristian Kibak Nielsen 

og Jens Kurt Johansen (hhv. 16 og 14 stemmer) blev valgt for 4 år til bestyrelsen. 

Ellen Hamborg-Petersen fik 12 stemmer og blev derfor suppleant.  

De tre valgte fik stor applaus og lykønskninger med på vejen. 

Mødet havde deltagelse af 21 medlemmer, men der var god diskussionslyst og 

deltagelse, så det var dejligt. 
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