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Årsmødet 2006

Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2006 afholdes på
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, 26.- 27. oktober

Der vil blive afholdt:

Guildal forelæsning

Symposium

Poster- og foredragskonkurrence

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

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

Frist for indsendelse 
Mandag, den 21. august 2006.

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

www.ortopaedi.dk

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

Abstract skabelonen vil blive lukket efter den 21. august. Det vil her-
efter ikke være muligt at sende abstracts.

Der forventes i løbet af uge 37 udsendt meddelelse om de indsendte
abstracts er antaget.

Red.
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Abstracts og postere
til DOS’ møder

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

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

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

Abstract indsendes kun via DOS’s hjemmeside.

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



Projektion og Posters

Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltpro-
jektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2000 el. tidl.) 
Man skal medbringe en CD-ROM med foredraget. Det vil ikke være
muligt at anvende egen bærbare computer!
Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters
skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Over-
head-projektor forefindes ikke.

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

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

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

Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen
vælge at afvise abstract. 

Red.
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Foredragskonkurrence

I forbindelse med Årsmødet 2006 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der
blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive
belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og
præsentationen heraf.

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

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

Bestyrelsen

Poster-præmie og præsentation 

Ved Årsmødet 2006 vil der igen være posterpræsentation med præsenta-
tion af essensen af det videnskabelige studie på mellem 3 og 5 minutter.

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

Referat fra
Dansk Ortopædisk Selskabs 

Generalforsamling

Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense 
18. maj 2006

1. Valg af dirigent:
Formand Søren Solgaard bød velkommen til Dansk Ortopædisk Sel-
skab’s Generalforsamling. 
Niels Dieter Röck blev valgt til dirigent for Generalforsamlingen med
akklamation. 
Dirigenten kunne bekræfte, at Generalforsamlingen var indkaldt med
lovligt varsel. 

2. Formandens beretning:
Formanden indledte med at byde velkommen til 26 nye medlemmer i
selskabet. Selskabet har nu ca. 800 medlemmer. 6 medlemmer var i de
forløbne år afgået ved døden.
Medlemmerne var: Jørgen Munck, Jørgen Kjølbye, Erik R. Christensen,
Stig Sørensen, Torben Weeke samt Mogens Horsnæs. Forsamlingen rej-
ste sig og mindedes medlemmerne med 1 minuts stilhed. 

Formanden henviste herefter til den skriftlige beretning, som var offent-
liggjort i DOS-Bulletinen samt på selskabets hjemmeside. Forårsmøder-
ne i Odense, Århus samt Aalborg er blevet tiltagende mere velbesøgte
foruden at industrien har vist et tiltagende ønske om større udstillings-
arealer. 
Med baggrunden i dette opfordrede formanden til at de afdelinger der
måtte have et ønske derom kunne kontakte bestyrelsen mhp. afholdelse
af kommende Forårsmøder, idet der nu i landet findes flere byer som har

88
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kongresfaciliteter der kan rumme selskabet med alle dets mødeaktivite-
ter. 

Bestyrelsens samt uddannelsesudvalgets møder med fagområderne i
januar anførte formanden som værende tiltagende givende for bestyrel-
sen, hvorfor bestyrelsen fremover ønsker to årlige møder med fagområ-
derne. Bestyrelsen spørger tiltagende ofte fagområderne om vejledning
til svar som ønskes fra offentlige myndigheder, eksempelvis Sundheds-
styrelsen. Formanden bad fagområderne svare på bestyrelsens henven-
delser uden unødig forsinkelse. 
Dansk Selskab for Hofte- & Knæalloplastik Kirurgi, Ryginteressegrup-
pe i ortopædkirurgisk regi samt Johnny Keller fra Ortopædisk onkologi/
knogle- og bløddelstumorer blev takket for deres store indsats i behand-
lingen af indkomne sager i årets løb. 

Angående DRG-udvalget vil næstformanden fremover være født med-
lem af udvalget i ønsket om at opnå den korteste informationsvej fra
udvalget til bestyrelsen. 

Vedrørende uddelinger fra Dansk Ortopædisk Selskabs Fond samt Guil-
dal Fonden oplyste formanden, at disse uddelinger kun vil blive udleve-
ret hvis ansøgeren er tilstede i egen person eller stedfortræder om gyl-
digt fravær kunne dokumenteres. Dette tiltag havde baggrund i et tilta-
gende vigende fremmøde fra legatmodtagere ved tidligere uddelinger. 
Hvad angår Dansk Ortopædisk Selskabs Fond kunne formanden også
meddele, at Fonden ville opslå Fellowships med ansøgningsfrist i august
og januar. Bestyrelsen var netop i gang med at udforme kriterier for til-
deling af sådanne Fellowships. Bestyrelsen forventer at det første Fel-
lowship kan tildeles i 2007. 
Målet er, at Dansk Ortopædisk Selskabs medlemmer kan få økonomisk
støtte til uddannelsesforløb på andre ortopædkirurgiske afdelinger eller
forskningsinstitutioner. Den økonomiske støtte kan anddrage op til
100.000,- kr. 

Vedrørende Nordisk Ortopædisk Føderation, NOF, kunne formanden
oplyse at Estonia formentlig ville blive fuldgyldigt medlem af føderati-
onen. Generalsekretær i NOF havde introduceret et nyt medlem til føde-
rationen, den flamsktalende del af Belgien. Formanden udbad sig Gene-
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ralforsamlingens kommentar vedrørende dette forslag til yderligere
udvidelse af NOF. Formanden opfordrede iøvrigt medlemmerne til at
deltage i NOF kongressen i Oslo. 
Ved det kommende møde vil Steen Bach Christensen blive æresmedlem
og Bjarne Møller-Madsen forventedes valgt til ny Generalsekretær. 

Dansk Medicinsk Selskab har nedsat et udvalg, som skal deltage i spe-
cialeplanlægningen i de kommende regioner. Dansk Ortopædisk Selskab
indstillede en kandidat til dette udvalg. Kandidaten blev dog ikke valgt.
En kollega indenfor karkirurgien skal repræsentere vort fag. Bestyrelsen
har ved brev opfordret Dansk Medicinsk Selskab til at søge vejledning
fra Dansk Ortopædisk Selskab i sager som vedrører ortopædien. 
Formanden opfordrede den kommende bestyrelse til at holde en tæt kon-
takt til Dansk Medicinsk Selskab. 

Bestyrelsen arbejder aktuelt med at udfærdige en strategiplan for de
kommende år. Et væsentligt punkt i denne strategiplan vil være, at Dansk
Ortopædisk Selskabs formand fortsætter som Past President i en to-årig
periode. Formanden bad Generalforsamlingen tilkendegive sin holdning
til dette tiltag. Udvidelse af bestyrelsen med en Past President vil kræve
en vedtægtsændring, som kun kan træde i kraft, når Generalforsamlin-
gen har accepteret en sådan. 
Et vigtigt og aktuelt emne i bestyrelsearbejdet var tillige den fremtidige
behandling af de akut tilskadekomne patienter. Formanden understrege-
de at modtagelse af disse akut tilskadekomne var et af ortopædkirurger-
nes kerneområder. Formanden bad medlemmerne være aktive i den
kommende debat, idet anæstesiologer og PLO var langt fremme i skoe-
ne, hvad angik planlægningen og ledelsen af dette område. 

Afslutningsvis takkede formanden de afgående medlemmer fra Uddan-
nelsesudvalget, Claus Hjorth Jensen og Søren Overgaard for deres store
arbejdsindsats. Endelig takkede formanden for den tillid Selskabet hav-
de vist ham i de forløbne år. 
Bestyrelsen blev takket for et godt samarbejde, hvorefter formanden
afsluttede sin beretning. 

Dirigenten bad om tilkendegivelser fra medlemmerne hvad angik udvi-
delsen af NOF med den flamsktalende del af Belgien. Ole Ovesen udbad
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sig mere information om de eventuelt kommende medlemmer af NOF.
Formanden samt næstformanden gav begrænsede oplysninger. 
Konklusionen blev, at Dansk Ortopædisk Selskab er glade for optagelsen
af de Hollandske ortopædkirurger, men at man behøver mere informati-
on om de nye ansøgere fra den flamsktalende del af Belgien inden stil-
lingtagen til om man kunne støtte deres optagelse i føderationen. 

Angående udvidelse af bestyrelsen med Past President støttede General-
forsamlingen bestyrelsens forslag, med akklamation. Bestyrelsen vil
herefter fremsætte et forslag til vedtægtsændring ved den kommende
Generalforsamling. Herefter blev formandens beretning godkendt med
akklamation.

3. Udvalgsberetninger:
a. Uddannelsesudvalget:
Formanden Søren Overgaard henviste til den skriftlige beretning.
Angående Speciallægeuddannelsen havde Uddannelsesudvalget fået
accept fra Sundhedsstyrelsen til revidering af målbeskrivelsen hvad
angik forskningstræningen, som var blevet reduceret fra 3 måneder til 10
dage. Revisionsforslaget var udfærdiget og undervejs til godkendelse i
Sundhedsstyrelsen. 

Formanden oplyste, at der nu var igangsat en hel række nye specialespe-
cifikke kurser. Kurserne er fagområde specifikke, dette indebærer bl.a.
at kurserne ikke har samme længde, idet kravene til kompetencer jævn-
før målbeskrivelsen er forskellig for de forskellige fagområder. 
Kurserne er geografisk jævnt fordelt i de forskellige regioner, foruden
deres placering veksler mellem universitetshospitaler og i regionssyge-
husene. Formanden takkede delkursuslederne og underviserne for deres
indsats ved kurserne. 

Der foreligger nu målbeskrivelser for de enkelte fagområder, fraset
tumor-infektionsområdet, hvor man ikke finder det indiceret, at der fore-
ligger en sådan. 

Vedrørende rekruttering oplyste formanden, at der ved sidste vurdering
havde været 38 kvalificerede ansøgere til 16 stillinger. 
Med henblik på at optimere rekrutteringen har selskabet ved dette forårs-
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møde introduceret et forum for uddannelsesansvarlige overlæger, hvor
erfaringer og ideér kunne udveksles. Bestyrelsen ønsker dette forum som
en fast bestanddel af vore fælles møder forår og efterår. Workshops vil
blive gentaget ved de kommende Årsmøder for ca. 30 deltagere. Intro-
duktionen af workshops sidste år var en ubetinget succes. 

Afslutningsvis takkede formanden for tiden i udvalget, samt det gode
samarbejde med medlemmerne og bestyrelsen. Beretningen blev heref-
ter godkendt med akklamation. 

b. UEMS:
Claus Hjorth Jensen oplyste, at man nu havde fået skabt enighed om
Minimal Requirements for kommende ortopædkirurger i Europa. Disse
nedskrevne krav kræver ikke ændring af vores målbeskrivelse, idet den-
ne dækker disse allerede.
Aktuelt arbejder man med at indsamle informationer om de afdelinger,
som giver uddannelserne. 
Ønsket er, at kunne opstille Minimal Requirements for disse. 

Hvad angår UEMS eksaminer har der været ringe tilslutning til disse,
samme forhold gør sig gældende for CME-points registrering. Claus
Hjorth Jensen opfordrede på ny til at medlemmerne i Dansk Ortopædisk
Selskab registrerer disse på DADL’s hjemmeside. Kravet for acceptabel
efteruddannelse er opnåelse af 150 CME point i løbet af en 3-årig peri-
ode. 
Afslutningsvis takkede Claus Hjorth Jensen for den tillid Selskabet hav-
de vist ham i den nu afsluttede periode i uddannelsesudvalget. Beretnin-
gen blev herefter godkendt med akklamation. 

c. DRG udvalget:
Svend Erik Østgaard kunne oplyse, at man primært havde arbejdet med
at gøre DRG systemet mere enkelt, og dermed også mere meningsfuldt.
Ortopædien var nu samlet i én enkelt gruppe. Forarbejdet til dette havde
basis i informationer fra fagområderne. Aktuelt regner Sundhedstyrelsen
nu på taksterne som præliminært var blevet lovet færdig primo maj 2006.
Sundhedstyrelsen vil fortsat ikke acceptere at implantater indregnes med
særskilt takst. Udvalget holder fast i, at der ikke skelnes mellem ambu-
lant og indlagt behandling. 
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Ønsker et fagområde at oprette ny kode kan dette gøres ved en henven-
delse til Sundhedstyrelsen. 
Angående nye takster og kodninger anbefalede Svend Erik Østgaard, at
man med jævne mellemrum orienterede sig i Sundhedstyrelsens regi-
strering på hjemmesiden. Informationer der er givet i de kendte bøger
bliver hurtigt forældet. 
Niels Dieter Röck kunne oplyse at det var rimelig let at få ny kode ved
Sundhedstyrelsen, men tilhørende takst kunne kræve et til halvandet års
forbehandling. Beretningen blev godkendt med akklamation. 

d. NIP:
Claus Munk Jensen havde forfald, hvorfor Niels Dieter Röck orientere-
de Generalforsamlingen. 
NIP vil i fremtiden indgå som en del af Den Danske Kvalitetsmodel. I
september vil alle grupper blive indkaldt til et fællesmøde. Mødet vil få
fokus på, hvordan man kan komme videre med udviklingen under regi
af Den Danske Kvalitetsmodel. Nyt medlem i den ortopædkirurgiske
gruppe er Magne Juhl, som indtræder i stedet for Klaus Hindsø. Beret-
ningen blev godkendt med akklamation. 

e. Referenceprogrammer:
Første referenceprogram til godkendelse omhandlede scaphoideum frak-
turer. Dette blev godkendt uden kommentarer. Herefter blev programmet
vedrørende primær hoftealloplastik behandlet. 
Svend Erik Østgaard ønskede klarificering af teksten vedrørende trom-
boseprofylakse. Søren Overgaard kunne oplyse, at styregruppen ikke var
enig med forfatterne til tromboseprofylaksekapitlet. Styregruppe og for-
fattere var kommet frem til to forslag, som Generalforsamlingen blev
anmodet om at tage stilling til. Lars Borris kunne oplyse, at der mod tid-
ligere nu var evidens for, at den bedste behandling for patienten var lang-
tidsbehandling, hvorfor den blev anbefalet. Lars Borris kunne således
anbefale en profylaktisk behandling på optil 28/35 dage. Styregruppens
indvending herimod var at disse resultater havde basis i en patientgrup-
pe, som ikke blev mobiliseret som tilfældet er i dag. Søren Overgaard
oplyste, at der forløber studier for patientgrupper som har et accelereret
forløb. Disse resultater er dog ikke publiceret. Man kunne formode at
den fremtidige profylakse måske kun skulle gives til en procentdel af de
patienter som bliver behandlet. En diskussion blev afbrudt af dirigenten,
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som konkluderede, at der som fællesnævner forelå anbefaling om en
medikamentel behandling, samt at der ikke var basis for at anbefale en
mekanisk profylakse. Formanden anbefalede derfor at referencepro-
grammet blev godkendt fraset kapitlet om tromboseprofylakse, som
krævede yderligere behandling af styregruppe og forfattergruppe inden
godkendelse. 
Efter yderligere diskussion vedtog Generalforsamlingen, at bemyndige
bestyrelsen til i dialog med styregruppe og forfattere, at formulere anbe-
falinger svarende til kapitel 7 omhandlende tromboseprofylakse.
Såfremt man ikke kan opnå enighed om dette må kapitlet udgå. Denne
formulering medførte, at Generalforsamlingen accepterede den resteren-
de del af referenceprogrammet med akklamation. 

4. Beretning fra fagområderne:
a. Dansk Børneortopædisk Selskab: 
Niels Wisbech Pedersen informerede Generalforsamlingen om, at fag-
området havde udfærdiget et papir, som gav anbefaling til, hvordan bør-
neortopædien kunne struktureres i de kommende regioner. 

b. Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi:
Hans-Viggo Johannsen oplyste at selskabet har ca. 100 medlemmer, som
hver 3. år har et fællesmøde med det tilsvarende svenske selskab. Sel-
skabet overvejer at udforme et referenceprogram for de almindeligste
skulderlidelser. Selskabet vil gerne involveres løbende i udformning af
DRG koder. 

c. Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi:
Lars Blønd orienterede om kursusvirksomheden. Selskabet har oprettet
et rejselegat på 60.000,- kr. som selskabets medlemmer kan søge. Der er
startet en fælles nordisk database for ACL samt en vævsbank. 

d. Dansk Selskab for Hofte- & Knæalloplastik Kirurgi:
Jens-Erik Varmarken kunne oplyse, at selskabet nu havde 119 medlem-
mer. I forbindelse med Dansk Ortopædisk Selskabs møder afholdes der
symposier. Selskabet vil udgive referenceprogrammerne i bogform. Dis-
se vil blive tilsendt afdelingerne. 

e. Ortopædisk onkologi /knogle- og bløddelstumorer:
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Johnny Keller oplyste, at der var etableret en multidiciplinær sarkom-
gruppe til varetagelse af behandlingen af patienterne. Patientgruppen
udgør en gruppe på mindre end 200 om året. 

f. Dansk Ortopædisk Traumeselskab:
Kjeld Hougaard oplyste om selskabets deltagelse i forskellige udvalg,
samt workshops. 

g. Ryginteressegruppe i ortopædkirurgisk regi:
Karsten Thomsen oplyste om et møde i Sundhedsstyrelsen angående
diskusprotesebehandlingen. 
Cervikalprotesebehandlingen må alene foregår efter accepteret protokol
her i landet. For lumbalproteser er kravene mindre. Planen er at oprette
en database herfor. 

h. Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab:
Niels Christian Jensen oplyste, at selskabet nu havde 71 medlemmer.
Hjemmesiden blev introduceret. 

i. Dansk Selskab for Håndkirurgi: 
Henrik Schrøder oplyste, at selskabet havde 70 medlemmer. Heraf er
mange ergoterapeuter. 
Selskabet ønsker at revidere referenceprogrammet for Collesfrakturer. 

5. Valg:
Cody Bünger blev valgt til ny formand for Dansk Ortopædisk Selskab. 

Per Kjærsgaard-Andersen blev valgt til ny næstformand i Dansk Orto-
pædisk Selskab. 

Thomas Lind samt Niels Wisbech Pedersen blev valgt til uddannelsesud-
valget. 

6. Kassererens beretning:
a. Regnskab: 
Kassereren gennemgik regnskabet. Dette blev godkendt. 

b. Kontingent:
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Kontigenten har været uændret siden 2001. Bestyrelsen anbefaler uænd-
ret kontingent for perioden 2006/2007. Dette blev godkendt af General-
forsamlingen. 

7. DOS Fonden:
I løbet af året er der uddelt 224.000 til selskabets medlemmer. Regnska-
bet for Fonden blev godkendt. 

8. Eventuelt:
Frank Farsø ønskede at pointere, at Generalforsamlingen var et politisk
organ og ikke et organ hvor videnskabelige emner fra subspecialesel-
skaberne skulle diskuteres. Herimod opponerede Søren Overgaard. Diri-
genten afsluttede de to indlæg med at pointere at det var vigtigt at hvis
Generalforsamlingen skulle deltage i diskussioner, at den havde de nød-
vendige informationer tilgængelige inden mødet. 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

Bjarne Møller-Madsen 
Sekretær, Dansk Ortopædisk Selskab
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Dansk Ortopædisk Selskab

Bestyrelsen: 

Formand
Overlæge, professor, dr.med Cody Bünger, Ortopædkirurgisk afd. E
Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C
cbung@as.aaa.dk

Næstformand
Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen, Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle
Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle
pka@dadlnet.dk

Kasserer
Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen, Ortopædkirurgisk afdeling T,
Amtssygehuset i Herlev, Herlev Ringvej, 2730 Herlev
bosolsen@jubii.dk

Redaktør
Afdelingslæge Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk Klinik, 2161, Rigs-
hospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
cykellaegenielsen@dadlnet.dk

Sekretær
Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afd. E,
Århus Kommunehospital, Nørrebrogade 44 8000 Århus C. 
bmmad@as.aaa.dk
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DOS’ Uddannelsesudvalg:

Overlæge Marianne Breddam, Ortopædkirurgisk afd., Aabenraa 
Sygehus, Egelund 10, 6200 Aabenraa
mbreddam@worldonline.dk

Afdelingslæge Finn Bjarke Christensen, Ortopædkirurgisk afd. E,
Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C
bjarke@christensen.tdcadsl.dk

Overlæge Thomas Lind, Ortopædkirurgisk afd. O, Hillerød Sygehus, 
Helsevej 2, 3400 Hillerød 
thlind@dadlnet.dk

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

Bestyrelsesrepræsentant:
Afdelingslæge Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk Klinik, 
2161 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
cykellaegenielsen@dadlnet.dk

Hoveduddannelses-repræsentant:
1. Reservelæge Marianne Vestergaard Lind
Gartnerkrogen 6, 3500 Værløse
m-m@os.dk

Hovedkursusleder
Overlæge Micael Haugegaard, Ortopædkirurgisk afd. A, 
Amtssygehuset i Glostrup, Ndr. Ringvej, 2600 Glostrup.
MIHA@glostruphosp.Kbhamt.dk
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Inspektorer

Region Nord:
Knud Stenild Christensen, Aalborg Sygehus 
Magne Juhl, Viborg-Kjellerup Sygehus
Svend Erik Østgaard, Aalborg Sygehus
Søren Falstie-Jensen, Randers Centralsygehus 
Torben Bæk Hansen, Holstebro Sygehus

Region Syd:
Ernst Rainer Weeth, Odense Universitetshospital 
Inge Hvass, Sydjysk Sygehus Esbjerg
Jens Ole Laursen, Sønderborg Sygehus
Harald Knudsen, Kolding Sygehus
Marianne Breddam, Haderslev/Aabenraa Sygehus

Region Øst:
Gunar Schwartz Lausten, Amtssygehuset i Herlev
Pernille Leicht, Rigshospitalet
Thomas Lind, Hillerød Sygehus
Per Pallesen, Nykøbing Falster Sygehus
Tommy Korsgaard Larsen, Amtssygehuset i Glostrup

Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål:
Gunnar S. Lausten, Amtssygehuset i Herlev
Per Riegels-Nielsen, Sydjysk Sygehus, Esbjerg 

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen

Medlem:
Jens Kramhøft, Hillerød Sygehus 

Suppleant:
Søren Solgaard, Hørsholm Sygehus 

Juridisk sagkyndig
Forretningsfører Ulrik Lett 
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Dansk Ortopædisk Selskabs Fond

Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til forsk-
ning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi og at yde støtte
til efteruddannelsesrejser i udlandet. Uddeling af Fondens midler foregår
efter opslag i DOS-Bulletin 1-2 gange årligt. Motiveret ansøgning inde-
holdende komplet curriculum vitae samt et detaljeret budget fremsendes
til formanden for Dansk Ortopædisk Selskab, jævnfør den annoncerede
tidsfrist. 

Tildelinger sker til læger eller andre, der dyrker forskning eller er
beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi, hvilket betyder, at også
medicinsk studerende kan ansøge Fonden.

Såfremt man søger støtte til eksempelvis kongresdeltagelse, som ligger
forskudt for Fondens uddelingsterminer, kan man søge Fonden, idet det
dog bemærkes, at ansøgningen skal være Dansk Ortopædisk Selskabs
formand i hænde før evt. kongresdeltagelse. Man kan således ikke
påregne at modtage støtte til en såkaldt retrospektiv ansøgning. 

Bestyrelsen 

Næste uddeling fra DOS Fonden vil blive 
ved Årsmødet 2006

Ansøgningsfrist 21. august 2006

HUSK:

Der kan kun ansøges via hjemmesiden

Bestyrelsen
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Leder

Forårsmødet er veloverstået. Endnu engang var der knap nok tid til at
høre alle de spændende indlæg og igen fik bestyrelsen lettere på puklen
for at placere vigtige møder samtidigt med andre vigtige møder.
Sidstnævnte drejer sig primært om ”Forum for uddannelsesansvarlige
overlæger ” (og andre uddannelses interesserede). Det er nok at overdri-
ve at sige vi fik på puklen, men der var lidt generel utilfredshed med at
Forum lå samtidigt med og oveni de fleste fagområde/subspeciale møder
torsdag formiddag. 
Trods dette blev det nye Forum en stor succes der efter en lidt tøvende
og søgende start hurtigt fik tempo. Omkring 25 interesserede var mødt
frem til mødet og det viste sig snart at der var mange større og mindre
problemer og emner der skulle diskuteres. Selvom den nye uddannelses-
plan har været i gang et par år, så er der fortsat flere punkter der ikke er
faldet helt på plads (forskningstræning, vejlederrollen, planlægning af
uddannelsesforløb for den enkelte samt flere andre emner). De fleste føl-
te at mødet kun lige var startet da vi måtte stoppe fordi tiden var gået.
Det blev besluttet at Forum som en selvfølge skal fortsætte (foreløbig
som et fast punkt på kalenderen ved DOS-møderne). Næste møde i
”Forum for uddannelsesansvarlige overlæger” blev planlagt som et langt
møde for eksempel hele onsdag eftermiddag (dagen før DOS mødet). 
Vi begynder langsomt at bevæge os ind på onsdagene før DOS–møder-
ne. Til efteråret har vi nu både et onsdags Forum for uddannelsesansvar-
lige overlæger og en workshop for turnus- og introduktions ortopæder
(se andetsteds i dette nummer). I år bliver workshop emnerne hhv. eks-
tern fiksation af håndleds frakturer og intern fiksation af malleol fraktu-
rer, så hvis man vil være med der skal man nok melde sig til hurtigt.
Ledende overlæger bedes huske både at opfordre helt unge kolleger til at
deltage og samtidigt give dem mulighed for at komme med. Deltager-
prisen bliver igen helt symbolsk (100 gode danske kroner) så det er kun
transporten der koster.

LEDER



22

Som tidligere nævnt er antallet og kvaliteten af tilsendte abstracts til
vores møder kraftigt stigende. Vi har måttet afvise flere i øvrigt gode
abstracts på denne baggrund og der er enkelte forfattere der har undret
sig over udvælgelsen (fravalg af deres abstract set i perspektivet af
accepten af andre). Det skal igen pointeres at udvælgelsen og vurderin-
gen af abstracts foretages af hele bestyrelsen i samlet flok og at fravalg
og tilvalg sker primært på baggrund af rent videnskabelige forhold. Der
bliver dog også af og til taget hensyn til andre forhold: Sammenhæng i
sessionerne, vigtige nyheder, foredragsholders videnskabelige ”alder”
og andre mindre videnskabelige faktorer. Hvis man vil sikre sig bedst at
abstract bliver accepteret, skal man lave sine undersøgelser og specielt
opgørelser efter rimelige videnskabelige kriterier med både en interven-
tions gruppe og en kontrol.

Generalforsamlingen forløb efter planen og uden større tumult. Vi fik
sagt farvel til Søren Solgaard, Søren Overgaard og Claus Hjorth Jensen
fra hhv. bestyrelsen og uddannelsesudvalget – igen et stor tak til dem for
en meget stor arbejdsindsats og nogle meget hyggelige timer – I vil bli-
ve savnet! Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen og uddan-
nelsesudvalget: Per Kjærsgaard-Andersen som næstformand og Thomas
Lind og Niels Wisbech Pedersen i UDDU – der er stadigvæk mange ting
at tage fat på. 
To reference programmer blev vedtaget, hhv. ”Behandling af scaphoide-
umfrakturer” og ”Referenceprogram for primær hoftealloplastik”. Igen
var der ved sidstnævnte stor diskussion da man kom til kapitlet om trom-
boseprofylakse, hvor der ikke var helt enighed om anbefalinger og evi-
dens, specielt hvad angår langtidsprofylakse kontra korttidsbehandling.
Den salomoniske løsning blev at forfatter- og styregruppe sammen redi-
gerer et fælles udkast som godkendes af bestyrelsen (forhåbentligt).
Bestyrelsen har derefter fra generalforsamlingen fået mandat til at erk-
lære reference programmet for vedtaget. Det er spørgsmålet om trombo-
seprofylakse i fremtiden skal have sit eget selvstændige referencepro-
gram dækkende hele ortopædien eller om vi bliver nødt til at fortsætte
med disse diskussioner og uenigheder. Mon man overhovedet kan lave et
referenceprogram om tromboseprofylakse der dækker hele ortopædien?

Professor Albert Gjedde var årets DOS Honorary Lecturer og holdt en
velbesøgt forelæsning ”PET-Scanning – det er der mange ben i”. Des-
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værre synes jeg at der nok blev fokuseret meget på PET-scannings vær-
di ved ossøse læsioner hvor det virker som om det nærmest bare er en
scintigrafi og en CT-scanning der bliver lagt ovenpå hinanden. Min for-
nemmelse er at PET-scanning har meget større og mere spændende
anvendelse og større aspekter i andre regioner og specielt i visse dele af
bløddelsdiagnostikken. Men spændende og noget teknisk uforståeligt var
det da.

DOT (Dansk Ortopædisk Traumeselskab) holdt symposium om den
hårdt kvæstede patient med fokus på den præhospitale behandling og
specielt organiseringen af denne. Spændende nyt var bl.a. foredraget om
tromboelastografi – den løbende evaluering af traumepatientens koagu-
lations-, blødnings- og tromboserings niveau. Der var i øvrigt mange
gode indlæg og det hele mundede ud i nogle headlines og fokusområder
som både DOT’s og DOS’s bestyrelse vil gå videre med i forbindelse
med de nye regionaliserings planer og planlægningen af den akutte
behandling generelt. I de foreløbige planer og tanker omkring behand-
lingen af den akutte patient er ortopædkirurgien ikke særligt godt
repræsenteret, mens både almen medicinerne og anæstesispecialet er
meget aktive og anbefaler disse specialer som de centrale i behandlingen
af akutte patienter. Det er fortsat DOS-bestyrelsens holdning at skade-
stuebehandling er et ortopædkirurgisk speciale og vi vil fortsat arbejde
for at skadestuerne i fremtiden også vil blive en del af de ortopædkirur-
giske afdelinger.

Red.
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Præsentationen af Dansk Ortopædi 

Fra Sicot Newsletter 2006

Denmark is apart from Iceland geographically the smallest Scandinavi-
an country, with 44,000 square kilometers and 5.2 million inhabitants.
However, the world’s largest island – Greenland – belongs to Denmark
with its 383 square kilometers of ice and mountains and only 50,000
inhabitants. At present we have 600 orthopedic surgeons in Denmark,
covering both orthopedics and trauma. 

The history of orthopedics in Denmark originates in initiatives by the
Reverend Hans Knudsen (1813-86), who established the Disability
Foundation in 1872 leading to development of orthopedic hospitals orga-
nized according to “the Copenhagen system,” with a close collaboration
between doctors, brace makers, instrument makers and social service; a
parallel development took place in the other Nordic countries. The first
“Orthopædische Anstalt” was founded by watchmaker J. P. Langgaard
(1811-90). He established the five-bed institution under medical super-
vision to treat scoliosis with stretch and corrective plasters. Chief physi-
cian, Andreas George Drachmann (1810-92), is considered to be the fir-
st orthopedic surgeon in Denmark, although it was Johan Christian Stark
(1799-1873) who conducted the first orthopedic procedure, a transcu-
taneous tenotomy of the Achilles tendon. Hermann Slomann (1860-
1929) established the first modern orthopedic clinic in Copenhagen.
Founders of orthopedic surgery in Denmark were Poul Guildal (1882-
1950), Ove Berntsen (1885-1952) and P. G. K. Bentzon (1891-1974). In
1935 a classic orthopedic hospital with 200 beds was opened in Copen-
hagen and in 1940 in Aarhus. These two institutions were the main edu-
cational centers for orthopedics in Denmark. In 1957 Arne Berthelsen
(1910-71) was appointed as the first professer of orthopedics in Den-
mark (Copenhagen) followed immediately by Professor Ejvind Thomas-
sen (1908-88) in Aarhus.

KORRESPONDANCER
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Requirements for orthopedic specialization were established in 1917
which apart from internship included three months employment at a neu-
rological clinic, six months at a policlinic of neurology plus two years as
assistant doctor at the Foundation of Disability plus two years as assi-
stant doctor at a general surgical department or at a larger county hospi-
tal. The first organization among orthopedics was initiated in 1927 with
the main aim of defining salary and employment questions. Later, in
December 1945, this association founded the Danish Orthopedic Socie-
ty (DOS) with the aim to secure clinical and scientific development of
the orthopedic speciality. Already in 1953, the chairman of the Danish
Orthopedic Society, Ejvind Thomassen, suggested that all surgical
departments treating extremities should be headed by an orthopedic sur-
geon and in Denmark the Anglo-American system, including both clas-
sical orthopedics and traumatology, became an official surgical special-
ty. In the mid 1980s, Professor Otto Sneppen, Aarhus, described ten
subspeciality groups to stimulate the development of orthopedics. How-
ever, the National Health Board of Denmark only acknowledges the ort-
hopedic as one specialty. Meanwhile, independent societies with hand
surgery, pediatric surgery, spine, hip- and knee arthoplasty, shoulder 
and elbow and trauma have arisen. Until 1979, the Danish Orthopedic
Society was a subsection of the Danish Surgical Society. Since 1971, the
Danish Orthopedic Society Bulletin has disseminated information to its
members.

Today the Danish Orthopedic Society has 800 members and holds mee-
tings in the major cities in Denmark and a meeting in Copenhagen. At
present we have five orthopedic professorships in Denmark (Jes Bruun
Lauritzen and Bjarne Lund: Copenhagen; Søren Overgaard: Odense;
Cody Bünger and Kjeld Søballe: Aarhus). The society implements its
policies via a five-member executive committee and a five-member edu-
cational committee who meet on a regular basis during the year. The
subspecialty groups also gather at the two annual meetings of DOS and
contribute to subspecialty symposia and educational activities. Modern
Danish Orthopedic Society is the acknowledged forum for the continu-
ous development of orthopedic surgery and its subspecialized activities.
Orthopedic research in Denmark, as well as in the other Nordic countri-
es, is world-renowned, probably due to our social security system and
our capacity to retrieve patients. Our present goals are:
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1. to secure the interests of our patients, members and the interests of
the orthopedic specialties

2. to secure that patients and orthopedic surgeons are having full advan-
tage of existing treatment options

3. to ensure that a sufficient number of orthopedic surgeons are being
educated

4. to guarantee quality and effectiveness of orthopedic treatment in
Denmark

5. to assure a good level of contact between relevant specialties being
political, scientific or public, with a general aim to improve the
function of the Society.

Denmark has achieved significant recognition for the high number of
randomized studies on spinal surgery, as well as cohort studies from the
Danish Hip Registry. Other main scientific activities rely on experimen-
tal orthopedic research. 

International relationships: The Danish Orthopedic Society is a mem-
ber of the Nordic Orthopedic Federation (NOF) (Iceland, Norway, Swe-
den, Finland, The Netherlands and Denmark). NOF meets every third
year for exchange of scientific activity. Denmark is also a born member
of the European Orthopedic Federation (EFORT). Professor Sneppen
has been its president. The Danish Orthopedic Society is also closely
related to ISPO, founded by Knud Jansen, who also organized a trienni-
al meeting in Copenhagen in 1975 with outstanding success. Another
major Danish contribution to SICOT has been made by the editor of
International Orthopedics, Kjeld Skou Andersen, who has managed to
rise the impact factor of the journal to truly international levels. The
Danish Orthopedic Society has a leading role in many international
subspecialty societies. The Nordic collaboration has been centered aro-
und the highly esteemed Acta Orthopaedica, which is headed by a board
composed of members from the Nordic countries. The present editor is
Anders Rydholm from Lund, Sweden. 
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The main challenges for the future of orthopedics in Denmark and Scan-
dinavia have been given by professor Lars Lidgren who initiated the
Bone and Joint Decade. These goals have spread to the world; among
these goals, achievement of evidence-based medicines for our treatment
procedures is of major importance. Other instruments for development
lie in the exponential development of medicine and the employment of
new techniques such as molecular biology, nano-medicine and material
science in multidisciplinary research teams. The enormous burden pla-
ced on society by osseo-skeletal injuries and diseases calls for continu-
ous development of our orthopedic specialities in the next decades.
SICOT is the true global forum to facilitate this development.

See the homepage: http://www.ortopaedi.dk

Cody Bünger



Workshop for turnus- og 
introduktionslæger i ortopædkirurgi

Vi gentager sidste års succes, og afholder i forbindelse med DOS’
Årsmøde workshop for unge, kommende ortopædkirurger. 

Tid og sted: Onsdag d. 25. oktober, 2006, kl. 13.00-17.30
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

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

Detaljeret program og foredragsholdere følger i næste Bulletin.

Emner: Ekstern fiksation af håndleds-frakturer; 
arbejdsstationer og udstyr leveres af Osmedic og Stryker
i fællesskab.
Intern fiksation af malleol-frakturer;
arbejdsstationer og udstyr leveres fra Synthes.

Deltagere: Der kan maksimalt deltage 30 personer, 
15 på hver workshop.
Ved overtegning vil introduktionslæger blive prioriteret
frem for turnuslæger, og herefter først tilmeldte. Såfremt
der ikke skulle være tilstrækkeligt mange tilmeldinger
kan ledige pladser udfyldes af stud.med.’er.
Ved overtegning vil der højst blive givet plads til 2 delta-
gere fra samme afdeling.

28
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Workshop for turnus- og 
introduktionslæger i ortopædkirurgi

Tilmelding: Til Marianne Lind, DOS’ Uddannelsesudvalg, 
på m-m@os.dk
senest d. 13. september 2006.
Spørgsmål kan ligeledes stilles på denne mail-adresse.

Betaling: Kursusgebyr 100,-kr, 
Indbetales på konto-nr. 9570 3086895

Skriv ”Tilmelding til work-shop” og husk navn !!! 

Vel mødt

Uddannelsesudvalget
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Information til DSHK’s medlemmer
og andre hoftekirurgi interesserede

Hip International er det officelle tidsskrift for European Hip Society, og
udkommer fire gange om året. Tidsskriftet publicerer manuskripter
omhandlende hoftekirurgi, (traumatologi, protesekirurgi, biomekanik og
grundforskning relateret til hoften).
Originale manuskripter, reviews og editorials er velkomne, ikke kun fra
medlemmer af European Hip Society, men også fra ikke-medlemmer.
Hip International er delt i uafhængige sektioner ledet af redaktører på
højt videnskabeligt niveau.
Hip International er for nylig blevet inkluderet i Current Contents og Cli-
nical Medicine.

Manuskripter vil gennemgå peer review, og kan fremsendes til følgende
adresse:

Prof. Ian D. Learmonth
Department of Orthopaedic Surgery – Level 5
Bristol Royal Infirmary -
University of Bristol
Bristol BS2 8HW – UK

Se også www.hip-int.com

Kjeld Søballe
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Den diabetiske fod
– behandling og organisation

Onsdag den 13. september 2006, 10.00 -16.30
LO-Skolen, Helsingør

Symposium

Videncenter for Sårheling

b l

Dermato-venerologisk afdeling

Diabetic Foot Study Group

Der er bred international konsensus om at behandling af 
diabetiske fodproblemer er et tværfagligt anliggende, derfor 
er symposiet åbent og relevant for alle faggrupper, som er 
interesseret i behandling af diabetiske fodproblemer.

I relation til DFSG’s (Diabetic Foot Study Group) møde i Helsingør 
i september 2006 afholdes et regionalt, tværfagligt symposium:

Videncenter for Sårheling

Bispebjerg Hospital

Dermato-venerologisk afdeling

Diabetic Foot Study Group

Symposiet, der delvis foregår på engelsk, 
vil behandle disse emner:

Den diabetiske fod – et tværfagligt anliggende
Kirsten Larsen

Metabolisk regulation
Knut Borch-Johnsen

Off loading: Removable/non removable cast
David Armstrong

Diabetic foot infections
Sjef van Baal

Charcot Foot: diagnosis and treatment
Michael Edmonds

Ankelbrud og diabetes
Frank Linde

Diabetiske fodsår. Kirurgisk behandling
Per Holstein

Diabetiske fodproblemer. Kirurgisk behandling
Peter Basse

Organisation
Jan Apelqvist, Finn Gottrup, Rolf Jelnes

Hvert emne afsluttes med en diskussionsrunde.

www.dfsg.org

Flere oplysninger og tilmelding:
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3.Tværfaglige

Traumekursus
28. - 29. september 2006

arrangeret af
Rigshospitalets
TraumeCenter

www.rh-traumekursus.dk

Formål: Kurset gennemgår den
akutte undersøgelses- og behand-
lingsstrategi ved modtagelsen af den
svært traumatiserede patient.

Målgruppe: Læger, sygeplejersker,
radiografer, medicinstuderende, am-
bulancepersonale og andre med in-
teresse for modtagelse og behand-
ling af traumepatienter.

Form: Eksternatkursus med katedral 
undervisning suppleret med skill-
stations, gruppearbejde og case-
stories.

Sted: Rigshospitalets Auditorium 1, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Tilmelding: Kun per e-mail på 
adressen

rh.traumekursus@gmail.com

Program:
Se www.rh-traumekursus.dk

Kursusgebyr: 2.200,- kr. incl. kaffe,
2 x frokost og kursusmiddag.

Yderligere oplysninger:
Sekretær Vibeke Dahl

tlf. 35 45 31 93
Afdelingssygeplejerske Inge Bitsch

Tlf. 35 45 80 06 
Overlæge Annemarie B. Thomsen 

tlf. 35 45 82 08
Overlæge Henrik Grønborg 

tlf. 35 45 80 05


