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DOS ÅRSMØDET 2008
Årsmødet 2008
Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2008 afholdes på
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, 23.- 24. oktober

Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 15:30-16:30

Guildal forelæsning
Jonas Ranstam, Lund - Statistiker tilknyttet Acta Orthopaedica

"How to improve the chance
of getting your manuscript
accepted for publication"
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Bestyrelsen har
Fredag den 24. oktober 2008 kl. 11:00-11:30
inviteret

Presidential Guest Lecturer
Professor Roberto Binazzi, Bologna, Italy

"Strategy, Experience and Results
on using non-cemented, distal
fixation femoral stems at revision
total hip arthroplasty"

Der vil være videnskabelige sessioner begge dage.

HUSK:

Tilmelding kun online
via DOS’s hjemmeside
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Fredag den 24. oktober 2008 kl. 13:30-14:15

Professoral Tiltrædelsesforelæsning
Professor
Finn Bjarke Christensen

”Forskning i bevægelse –
bevægelse i forskning”
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Foreløbigt program for Årsmødet
Onsdag 22. oktober
13:00 – 18:00

DOS Symposium

Torsdag den 23. oktober
13:00 - 14:30

SAL : A
Hoftekirurgi
(Foredrag)

13:00 – 14:30

SAL : B
Tramatologi, Knækirurgi,
Tumorkirurgi.
(Foredrag)

14:30 - 15:30

Udstilling og Kaffe

15:30 – 16:30

SAL : A
Guildal forelæsning

16:30 – 17:00

Uddelinger Guildal Fonden og
DOS Fonden

19:00 - ??

Gallafest
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Fredag 24. oktober
08:30 – 10:00

SAL: A
Rygkirugi og
Overekstremitetskiurgi

08:30 - 10:00

SAL: B
Hoftekirurgi
(Foredrag)

10:00 - 11:00

Udstilling og Kaffe

11:00 - 11:30

SAL: A
Presidential Guest Lecture

11:30 - 12:30

SAL A
Foredragskonkurrence

12:30 – 13:30

Frokost

13:30 – 14:15

SAL: A
Professoral tiltrædelsesforelæsning
Professor Finn Bjarke Christensen

14:15 – 14:45

Udstilling og Kaffe

14:45 - 16:15

SAL: A
Poster Session

16:15 – 17:00

SAL: A
Uddelinger:
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Bedste foredrag og bedste poster
Foredragskonkurrence
I forbindelse med årsmødet 2008 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 oktober 2008
Tilmelding og mødeafgift
Hvis du ønsker frokost eller deltagelse i festen torsdag aften, skal du
betale en mindre del af den egentlige pris. Selskabet betaler resten af de
ydelser, som er forbundet med afholdelse af selve mødet. Dette inkluderer betaling for kaffe og kage, vand osv. Da selskabet ikke ønsker at tegne sig for unødvendige udgifter, bliver der kun bestilt sådanne ydelser i
et antal, der svarer til antallet af tilmeldte medlemmer.
Derfor er det vigtigt, at vi ved om du kommer til mødet.
Tilmelding foregår kun via hjemmesiden.

Tilmeldinger skal være modtaget inden den 10. oktober 2008
Medlemmer, der ikke har tilmeldt sig inden fristens udløb, kan ikke forvente at deltage i frokoster eller gallamiddag. I tilfælde af overtegning,
vil de først tilmeldte blive prioriteret.
Der vil blive tilsendt billetter til frokosten torsdag, men ikke til middagen.

Tilmelding foretages via hjemmesiden
www.ortopaedi.dk
inden den 10. oktober 2008

Betaling
Betaling for frokoster og middage skal foretages via hjemmesiden, hvor
vejledning vedrørende betaling er angivet.
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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 per nat for enkeltværelse være kr. 1.395.- og for dobbeltværelse
kr. 1.495.Værelsesreservation skal foretages senest den 1. oktober 2008. Ved tilmelding skal henvises til deltagelse i Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde samt opgives ”info nr.” 0810DOSDAN.
Afregning for værelser sker direkte til hotellet ved afrejse.
Parkering
Der er betalingsparkering på hotellets område. Mellem kl. 06:00 til
18:00 er prisen per time kr. 18,00, fra kl. 18:00 til 06:00 er prisen kr.
10,00 per time – dog maks. kr. 160,00 per døgn. Parkeringsautomaterne
er placeret på P-pladsen samt ved hotellets indgang.
Bemærk venligst at betalingsparkeringen er obligatorisk for alle.
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MØDER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 2008
Møder i forbindelse med Årsmødet
Radisson SAS Scandinavia Hotel
København

Onsdag d. 22. oktober 2008
Efterårsmøde i Dansk Selskab
for Håndkirurgi

10:00 - 15:00

Generalforsamling i Dansk Selskab
for Håndkirurgi

15:30 - 17:00

DOS Symposium

13:00 - 18:00

Workshop for turnus og
læger i introduktionsstilling

13:00 - 17:30

Torsdag d. 23.10.08
Dansk Selskab for Håndkirurgi

09:00 - 12:00

DOT (Dansk Ortopædisk Traumeselskab)

10:00 - 12:00

DSHK

09:00 - 12:15
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Efterårsmøde i Dansk Selskab
for Håndkirurgi arrangeret i
samarbejde med Swemac
Onsdag 22. oktober 2008 kl. 10:00 - 15:00

Scaphoideumfrakturer
Foreløbigt program:
1. Bo Munk, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus:
Anatomi og biomekanik
2. Peter Jørgsholm, Mølholm Privathospital, Vejle:
Epidemiologi, diagnostik og artroskopiske erfaringer.
3. Nicolas J. Goddard, The Royal Free Hospital and School of
Medicine, London:
Klassifikation og behandling inklusiv perkutan osteosyntese.
4. Lone Rømer Mikkelsen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus:
Billeddiagnostik.
5. Anders Ditlev Jensen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus:
Pseudoartroser, diagnostik og behandling.
6. Peter Jørgsholm, Mølholm Privathospital, Vejle:
Vaskulære grafter.

Alle er velkomne.
Tilmelding til: Karina Schölhammer, Swemac,
tlf.: 29407043, senest 15. oktober 2008
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UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER
Alle ortopædkirurger samt andre med interesse for ortopædi inviteres til

DOS Symposium
Onsdag den 22. oktober 2008

Program
13:00-15:00:

De nye faglige bedømmelseskriterier til
hoveduddannelsesstilling i ortopædkirurgi

15:00-15:30:

Kaffepause

15:30-18:00:

Specialeplanlægning – gennemgang af processen og
status.
Moderator: Ledende overlæge Benn Duus.
Panel: Specialeplanlægnings arbejdsgruppen

19:00-23:00:

DOS er vært ved buffet + dans til jazz-orkester.

Tilmelding via hjemmesiden senest 10. oktober 2008 mhp bespisning
Bestyrelsen
Uddannelsesudvalget
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Workshop for turnus- og
introduktionslæger i ortopædkirurgi
Tid og sted:

Onsdag d. 22. oktober, 2008, 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,
hvorefter der vil være opstillet arbejdsstationer hvor
deltagerne i praksis på modeller kan afprøve principperne.

Emner:

Knæ-artroskopi- arbejdsstationer leveres af NMS og
Stryker i fællesskab.
Foredragsholder fra Dansk Selskab for Artroskopisk
kirurgi og sportstraumatologi

Ankel-frakturer, og intern fiksation heraf. Arbejdsstationer leveres fra Synthes.
Foredragsholder fra Dansk Traumeselskab

Deltagere:

Målgruppen er kommende ortopædkirurger med kort
eller slet ingen operativ erfaring, niveauet vil være tilpasset dette. Der er plads til 30 deltagere, 2 hold à 15.
Ved overtegning vil introduktionslæger få plads før
turnus-kandidater. Ved manglende tilmeldinger vil der
blive mulighed for deltagelse af stud.med.’er.
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Tilmelding:

Betaling:

Til Michael Brix, DOS’ Uddannelsesudvalg, på email: michaelbrix@mail.dk senest d. 22. september
2008. Spørgsmål kan ligeledes stilles på denne mailadresse.
Kursusgebyr 100,- kr, indbetales på konto-nr.
30010003086895. Skriv ”Tilmelding til work-shop”
og husk navn!
Uddannelssudvalget
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Generalforsamling i
Dansk Selskab for Håndkirurgi
Generalforsamling i Dansk Selskab for Håndkirurgi afholdes onsdag 22.
oktober 2008 15:30 -17:00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel (efter
mødet om scaphoideumfrakturer)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Vedtagelse af kontingent for 2008.
5. Optagelse af nye medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Niels Søe Nielsen (mail: nsn@dadlnet.dk) senest 8. oktober
2008.
Efter generalforsamlingen arrangeres spisning (for egen regning). Tilmelding til Pernille Leicht (mail: p.leicht@dadlnet.dk) senest 8. oktober
2008.
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Håndkirurgi
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Dansk Selskab for Håndkirurgi
Møde i forbindelse med DOS mødet.
Torsdag 23. oktober 2008 kl. 9:00 - 12:00
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Foreløbigt program:
Henrik Schrøder, Odense:
Håndkirurgiske udfordringer og andre oplevelser i Afghanistan.

Finn Warburg, Rigshospitalet:
Erfaringer og oplevelser fra mange udstationeringer i krigszoner og katastrofeområder.

Frie foredrag.
Abstracts til frie foredrag skal fremsendes til formanden Niels Søe Nielsen (mail: nsn@dadlnet.dk) senest 8.10.2008

Hjemmeside: www.haandkirurgi.com

På bestyrelsens vegne
Pernille Leicht
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DSHK
Torsdag den 23. oktober 2008
09.00 - 09.30
09.30 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 12.15

Ektraordinær generalforsamling: Vedtægtsændringer, oa.
Symposium: Metal-metal artikulation
Rapport DHR
Rapport TKR
Søren Overgaard
Formand DSHK

Åbent møde i Dansk Ortopædisk
Traumeselskab (DOTS)
Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 10-12
I forbindelse med Årsmødet i Dansk Ortopædisk Selskab
holder traumeselskabet møde.
Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.
Program
Kl. 10-10.50 Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
4. Formandens beretning
5. Medlemsstatus og tiltag for at øge antallet
6. Fremlæggelse af regnskab
7. Supplerende valg til bestyrelsen. Der ønskes suppleret med 3 yngre
medlemmer. Forslag skal være formanden (Morten Schultz-Larsen,
Odense) i hænde senest 15. oktober 2008.
8. Eventuelt
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Kl. 11-11.30
"Malleolfrakturer og Biomekanik" v Klaus Kjær Petersen
Herunder hvilke strukturer sikrer et stabilt ankelled?
hvornår er en malleolfraktur ustabil? Lauge-Hansen, osv.
Kl. 11.30-12
"Diagnostisk udredning - klinisk & radiologisk" v Søren Kold
Herunder hvordan diagnosticeres en deltoideum ruptur - syndesmoseskade, hvordan udredes en "breddeøget fodsledsgaffel"?
Der vil blive serveret kaffe undervejs

Sekretær DOTS:
Overlæge Annette Sylvest
Ortopædkirurgisk afdeling M
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf: 35313531 personsøger 4507
Email: asyl0004@bbh.regionh.dk
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BESTYRELSEN ORIENTERER
Akut medicin – et nyt fagområde?
Efter strukturreformens implementering d. 1.1.07 blev der over hele landet iværksat et omfattende arbejde med henblik på at ændre hospitalsstrukturen, herunder ændre den akutte modtagelse på sygehusene. Der
fandtes på daværende tidspunkt godt 40 sygehuse med skadestue/akut
modtagelse, ligesom der på flere sygehuse fandtes mere end én akutmodtagelse.
Fra en række sider, herunder den sundhedsfaglige, havde der op til
implementeringen af strukturreformen været fremført, at antallet af
akutte modtagelser burde reduceres til 20-25 sygehuse med akutte modtagelser og dels, at de akutte modtagelser burde samles ét sted på sygehuset.
Som konsekvens heraf må det konstateres, at færre akutte modtagelser
ville medføre en øget transporttid, hvorfor der også blev iværksat overvejelser om at styrke det præhospitale beredskab.
I juni 2007 udgav Sundhedsstyrelsen publikationen ”Styrket beredskab
– planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”. Det blev heri
fastslået, at den akutte modtagelse på sygehuset omfattede undersøgelse, diagnostik og behandling af akutte patienter, hvad enten patienten
blev behandlet ambulant eller ved indlæggelse. Sundhedsstyrelsen anbefalede, at en række specialer skulle være repræsenteret på den matrikel,
hvor de fælles akutte modtagelser var lokaliseret, herunder
•
•
•
•
•
•

Ortopædisk kirurgi
Kirurgi
Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2
Intern medicin
Diagnostisk radiologi
Klinisk biokemi
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Sundhedsstyrelsen anbefalede endvidere, at befolkningsunderlaget skulle være 200.000-400.000 indbyggere.
I samme publikation anbefalede Sundhedsstyrelsen, at de eksisterende 4
traumecentre skulle fortsætte på trods af, at der egentlig kun fandtes
grundlag for 1-2 traumecentre. Baggrunden herfor var, at de 4 traumecentre havde forskellige spidskompetencer.
Det blev fastslået, at organisering af den fælles akut modtagelse ved
hovedsygehusene burde være formaliseret og veldefineret, og at den fagligt ansvarlige for den fælles akut modtagelse burde være en speciallæge
med kompetence, erfaring og særlig interesse for organisering og sikring
af samarbejde ved behandling af traumer og akutte medicinske sygdomme.
De fælles akut modtagelser, vil således som de er beskrevet, dels skulle
omfatte skadestuen, som vi kender den, dels skulle varetage den akutte
behandling af alle patienter, der indlægges akut på et hovedsygehus.
Herefter vil patienterne blive udvisiteret til videre behandling på de stationære specialafdelinger, afhængig af hvilken grundlidelse patienten
frembyder.
Det er således fastslået af Sundhedsstyrelsen, at der ikke længere er et
klart krav til, hvilket speciale lederen af de fremtidige akut modtagelser,
herunder skadestuerne, skal have. Det kan derimod lægges til grund, at
akut modtagelserne og skadestuerne fremtidigt bliver selvstændige
enheder i de store sygehuse med akut modtagelse, og at ledelsen af disse akut modtagelser kan varetages af læger med særlig interesse herfor,
men rekrutteret fra en række forskellige specialer.
Initiativer på området
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse henvendte sig i efteråret 2007 til Dansk Medicinsk Selskab med en anmodning om at beskrive fagområdet - akut medicin - med udgangspunkt i Dansk Medicinsk
Selskabs forståelse af begrebet fagområder. Herved skal forstås, at fagområdet er karakteriseret ved at afgrænse et område af særlig interesse
og kompetence, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller
udgør en mindre del heraf. Begrebet fagområde kan knyttes til vareta21

gelsen af særlige stillinger og herunder også anføres i et stillingsopslag,
eventuelt med specialeansvar for det pågældende fagområde.
Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at
1. at beskrive de opgaver, som kan/skal løses under det akut medicinske
fagområde
2. at angive, hvilke specialer, der kan danne grundlag for rekruttering af
speciallæger til fagområdet akut medicin
3. at beskrive, hvilke overordnede kompetencer, der skal beherskes af
speciallæger uddannet inden for den akutmedicinske område
4. at beskrive, hvorledes disse kompetencer opnås med udgangspunkt i
de forskellige basisspecialer
Dansk Ortopædisk Selskab var repræsenteret dels i styregruppen ved
ledende overlæge Claus Munk Jensen, som afløstes af ledende overlæge
Peter Gebuhr og dels i arbejdsgruppen ved ledende overlæge Niels Dieter Röck.
Arbejdsgruppen præsenterede på et møde i Domus Medica d. 17.6.08 et
oplæg med titlen ”Akut Medicin – et nyt fagområde”. Oplægget m.v. kan
i øvrigt findes på Dansk Medicinsk Selskabs hjemmeside –
www.dms.dk.
Det fremgår at læger uddannet inden for fagområdet:
1. skal kunne yde uopsættelig livreddende basisbehandling, stabilisering af alle akutte patienter, herunder ABC-sikring
2. skal kunne tilbyde alle patienter i akut modtagelsen en hurtig og
effektiv diagnostik, der muliggør iværksættelse af relevante behandlingstiltag indenfor internationalt anbefalede tidsrammer
3. skal kunne udøve effektiv triage og – hvor indiceret – overflytning af
patienter til en specialafdeling uden forsinkelser
4. skal koordinere og prioritere ressourcer og indsatser i akut modtagelsen
5. skal observere og færdigbehandle visse patientkategorier inden for
rammerne af den fælles akut modtagelse.
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Det fremgår endvidere, at de lægelige kompetencer indenfor det pågældende fagområde bør være en forudgående klinisk speciallægeuddannelse indenfor fx ortopædisk kirurgi, kirurgi, anæstesiologi, intern medicinske specialer eller almen medicin. Når lægen har gennemført en
speciallægeuddannelse i ét af de pågældende specialer vil uddannelse til
akutlæge efter afsluttet speciallægeuddannelse have en varighed på yderligere 2 år med mulighed for variation i forhold til den enkelte læges forkundskaber. Uddannelsen er baseret på praktisk arbejde, teoretisk viden,
træningsprogrammer og kursusforløb inkl. løbende vedligeholdelses- og
evalueringstiltag.
Det fremgår af den oversigt over opgavefordelingen, der er vedlagt rapporten om akutmedicin, at akutlægen vil skulle kunne varetage behandlingen af en række lidelser, der på nuværende tidspunkt behandles i skadestuerne, ligesom det fremgår af målbeskrivelsen, at denne bredt
dækker det sygdomsmønster, der i almindelighed er repræsenteret i skadestuerne, herunder også almindelig traumebehandling, chirurgia minor,
akutte ortopædkirurgiske procedurer med immobilisering af ekstremiteter, reposition af dislokationer og frakturer i lokal bedøvelse og umiddelbar immobilisering af columna.
Dansk Ortopædisk Selskabs forhold til de beskrevne initiativer
Initiativerne blev beskrevet ved generalforsamlingen i Aalborg d. 8.5.08,
hvor formanden kort redegjorde for de igangsatte initiativer. Formanden
anførte, at det i stigende grad ville være et åbent spørgsmål om skadestuerne fortsat skulle være under ortopædkirurgisk ledelse. Det blev
samtidig anført, at Dansk Ortopædisk Selskab fortsat fandt at det var
væsentligt, at ortopædkirurger havde en vigtig rolle som traumeledere,
at modtagelse af store skader og ortopædkirurgiske monoskader fortsat
var et ortopædkirurgisk kerneområde og at bestyrelsen i øvrigt var positivt indstillede overfor at mindre skader behandles af akutlæger.
Niels Dieter Röck har repræsenteret Dansk Ortopædisk Selskab i
arbejdsgruppen, som har udarbejdet oplægget til ”Akut medicin – et nyt
fagområde”. Niels Dieter Röck har i hele forløbet været i tæt kontakt
med bestyrelsen i Dansk Ortopædisk Selskab, og har som én af de få deltagere i arbejdsgruppen afgivet en mindretalsudtalelse, som fremgår af
rapporten. Denne mindretalsudtalelse er afgivet i samabejde med Dansk
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Ortopædisk Selskabs bestyrelse. Det fremgår bl.a. af mindretalsudtalelsen, at
”Repræsentanten for Dansk Ortopædisk Selskab kan tilslutte sig det udarbejdede forslag til fagområdebeskrivelse osv., men er af den opfattelse, at den beskrevne opgaveportefølje må opfattes som midlertidig, og at denne i
fremtiden bør udvides, således at alle læger indenfor fagområdet, efter relevant efteruddannelse, kan håndtere alle
de opgaver, der er nødvendige for at kunne leve op til formålet med funktionen af akutmodtagelsesenhederne i
fremtidens danske sygehusvæsen”.
Det blev samtidig anført, at man burde arbejde frem mod etableringen af
et egentligt speciale, for at sikre, at akut medicin fik en sådan faglig
bredde, at figuren ville kunne løse alle opgaver i den nye akut modtagelse. Bestyrelsen for Dansk Ortopædisk Selskab er enig i denne mindretalsudtalelse, herunder særligt præciseringen af, at det ikke på sigt er
hensigtsmæssigt at oprette akut medicin som et nyt fagområde, men at
der bør oprettes et nyt speciale, der kan varetage behandlingen af alle
patienter i akut modtagelsen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at de initiativer, der er iværksat på området, er så stærke, at det ikke er muligt at ændre den retning som udviklingen har taget. Der vil blive forsøgt oprettet et nyt fagområde med titlen akut medicin og med en målbeskrivelse, som retfærdiggør, at man
dels varetager behandlingen af patienter i skadestuen, dels varetager
behandlingen af alle akutte patienter på de store akuthospitaler indenfor
de første 24-48 timer, hvorefter patienterne kan udvisiteres.
Bestyrelsen har i stedet fundet det mere hensigtsmæssigt at søge at
påvirke udviklingen, således at den tilgodeser de stærke interesser og
udviklingstendenser, der har været indenfor det ortopædkirurgiske fagområde. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne udvikling bedst styrkes
ved at koncentrere den fremtidige faglige udvikling om den egentlige
ortopædkirurgiske kerneydelse og acceptere, at ledelsen af skadestuerne
og den almindelige skadebehandling i fremtiden vil blive varetaget af en
anden figur end det ortopædkirurgiske speciale.
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Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at det ikke er realistisk at fastholde området akut medicin som et fagområde. Baggrunden herfor er, at
bestyrelsen vurderer, at det er mindre sandsynligt at læger, som har gennemført 4-5 års speciallægeuddannelse for at opnå autorisation i et speciale, efterfølgende vil videreuddanne sig i yderligere 2 år med henblik
på at skulle varetage behandlingen af patienter i skadestuer og de akutte
modtagelser. Det er derfor bestyrelsens holdning, at området – akut
medicin – fremtidigt bør være et egentligt speciale, hvis opgave det er at
varetage skadestuebehandling, som beskrevet ovenfor, samt varetage den
akutte behandling af patienter indlagt på de store akutte hospitaler i de
første 24-48 timer. Det er endvidere opfattelsen, at der med den igangværende reorganisering af det danske hospitalsvæsen, herunder etablering af store akutte modtagelser, er etableret det nødvendige og tilstrækkelige grundlag for at et sådan speciale vil kunne trives og udvikles.
Det er samtidig bestyrelsens klare holdning, at enhver form for egentlig
ortopædkirurgisk behandling, herunder rollen som traumeleder, modtager af store skader og ortopædkirurgiske monoskader, naturligvis fortsat
og helt uændret er et ortopædkirurgisk kerneområde.
Bestyrelsen
Dansk Ortopædisk Selskab
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Inspektorer udpeget af
Dansk Ortopædisk Selskab
REGION NORD
Magne Juhl (Viborg)
Svend Erik Østgaard (Aalborg)
Torben Bæk Hansen (Holstebro)
Claus Möger (Århus)
Thomas Klebe (Silkeborg)
Juniorer:

Søren Kold (Aalborg)
Ole Rahbek (Århus)
Thomas Andersen (Silkeborg)
Rasmus Elsøe (Randers/Aalborg)
Thomas Baad-Hansen (Århus)

REGION SYD
Jens Ole Laursen (Sønderborg)
Kirstin Petersen (Kolding)
Anders Lorentsen (Odense)
Hans Ri Jørgensen (Middelfart)
Hanne Dalsgaard (Vejle)
Juniorer:

Michael Brix (Aabenraa)
Anders Jordy (Odense)
Lonnie Froberg (Kolding)
Claus Varnum (Vejle)
Thomas Andresen (Odense)
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REGION ØST
Per Pallesen (Køge)
Thomas Lind (Hillerød)
Tommy Larsen (Glostrup)
Allan Lundberg Jensen (Bispebjerg)
Søren Bødtker (Herlev)
Pernille Leicht (Rigshospitalet – ”orlov”)
Juniorer:

Per Gorm Jørgensen (Køge)
Susanne Schaarup (Bispebjerg)
Anders Balslev Clausen (Amager)
Klaus Folkman (Herlev)
Jonas Walbom (Hvidovre)
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Medlemmer af
Dansk Ortopædisk Selskab
DOS har per 15. maj 2008:
899 medlemmer - af disse er 812 aktive
Af de 812 aktive medlemmer 649 speciallæger, heraf er dog kun 537
medlem af FAS.
Antallet af yngre medlemmer som endnu ikke har opnået speciallægestatus, er 163.

Uddelinger
NOF Fellowship og
Göran Bauers Grant
Overlæge Martin Lind, Århus Sygehus, fik tildelt dette års NOF Fellowship på 100.000 DKK til hans studierejse til Australien.
Stig Brorson, Herlev Hospital, fik tildelt 35.000 DKK af Göran Bauers
Grant, til et multicenterstudie.
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Specialespecifikke kurser 2008
Kursus
Endoprotese
Kirurgi

Tidspunkt
Uge 3
Man-onsdag

Sted
Delkursusleder(e) Tildelt år
Hvidovre Steffen Jacobsen
2006
Hospital Stig Sonne-Holm

Børneortopædi

Uge 6
Man-onsdag

Hillerød Klaus Hindsø
Sygehus

Rygkirurgi

Uge 18
Man-onsdag

Århus
Ebbe Stender Hansen 2008
Sygehus

Tumor og Infektionskirurgi

Uge 21
Man-torsdag

Århus
Johnny Keller
Sygehus

2006

Håndkirurgi

Uge 22
Tirs-Torsdag

Vejle
Lis Barfred
Sygehus

2007

Statistik og Forsk- Uge 36
nings-metodologi Man-onsdag

OUH

Jens Lauritsen

2003

Fod / Ankel
Kirurgi

Uge 39
Man-tirsdag

OUH

Johnny Frøkjær

2008

Traumatologi

Uge 41
Hele ugen

RH

Henrik Grønborg

2006

Skulder / Albue
Kirurgi

Uge 46
Man-tirsdag

Århus
Jens Ole Søjberg
Sygehus

2006

Idrætstraumatologi

Uge 49
Man-onsdag

Århus
Bent Lund
Sygehus

2008

Århus
Kristian Høy
Sygehus

2008

Færdighedskursus Uge 13 + 44
Hele ugen
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2006

KORRESPONDANCER
Udsendt af Travel To Teach
www.traveltoteach.dk
Undertegnede fik mulighed for et 2 ugers ophold på Kigali Teaching
University Hospital, RWANDA, mhp undervisning af lægerne på kirurgisk afdeling.
Hospitalet er præget af mange patienter, meget smukt beliggende med
eksotisk flora mellem pavillionerne.
Jeg fulgte langt hen ad vejen ortopædkirurgen Dr. Dominique Mugenzi.
Lægerne mestrer kenyarwanda, engelsk og fransk, og forventede det
samme af studenterne.
Lægestab (stærkt underbemandet) - 6 kirurger:
1 neurokirurg
2 ortopædkirurger
1 urolog
2 alm parenkym kirurger
Ialt er der 13 rwandiske kirurger til 8 mill. indbyggere!
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I Kigali findes også et Militært Hospital.
Butare (universitetsbyen) har 4 kirurger, ingen ortopædkirurger.
King Faisal er privat hospital og drives til dels af ugandiske og congolesiske læger.
Et problem er at mange yngre læger tager NGO-arbejde, som er bedre
betalt og Rwanda derfor er i rekrutteringsunderskud mhp specielt de
kirurgiske uddannelser.
Derudover er der strøet et antal distriktshospitaler, der betjenes af 2-3
læger.
Uddannelsesforløb for rwandiske læger
To års alm. biologiske fag osv.
Herefter 4 år internship på hospital
Efter 6 år: Graduate
Herefter 2 år obl. på distriktshospital
Herefter 4 år i speciallægeuddannelse
Et ugeskema så f.eks. sådan ud
MANDAG: Stuegang, små 100 indlagte, hovedsagelig traumer, der
afventer operation 1 til 2 måneder i stræk eller gips, f eks var der nok 22
femurfrakturer, mange suprakondylære humerusfrakturer og hoftenære
frakturer (mange trafikulykker). Det er således displacerede, konsoliderede frakturer, når operationsdagen oprinder. Derudover også forbrændinger og få parenkymkirurgiske patienter, idet sengene var blokeret af
frakturpatienterne.
Sygehuset fremtræder spartansk, men der er rent på afdelingen, og det
virker velstruktureret, som landets infrastruktur iøvrigt, f.eks. er der
trådløst internet.
TIRSDAG: Operation. Desværre lider man under dårlig kapacitet (2 stuer) og låner stuer på øjenafd. Men omkring årsskiftet skulle en ny operationsgang være færdig med 6 stuer, heraf 2-3 ortopædiske. Mangler
dog stadig kirurger og udstyr!
ONSDAG: Ambulatorium, henviste fra distriktshospitaler, frakturer,
plexus brachialis læsion mm.
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TORSDAG: 29. maj afsluttede 8 lægestuderende “internship” med lægeeksamen :
Først klinisk undersøgelse på sengeafd, dernæst teoretisk på et lånt kontor. Eksamen præget af mange forstyrrelser, idet Dr. Eugene og Dominique skiftevis måtte tale med meget personale (inkl. telf kons) og dels
operere akut blødende aorta.
Men meget interessant at deltage som observatør.
FREDAG: Starter med fælles konf. med med. afd., hvorefter man spredes til diverse aktiviteter.
Undervisning
Afholdt 3 powerpoint præsentationer, foruden bedside og operationsassistance.
Tog den sidste formiddag med Dr. Danielle (han foretager HIV forskning, ca 5% er ramt) til klinik for enker og forældreløse. Drives på initiativ af en canadisk kvinde, og der er forskellige aktiviteter, syning mm.
mhp salg.
Har foreslået stafet af danske kirurger både ortopæd og parenkym: 3
uger ad gangen.
• Der vil ligge megen god mesterlære og øget produktion her.
• Således at der herved kunne skabes plads til elektive patienter og dermed mulighed for en bredere vifte af diagnoser til gavn for uddannelse og patienter.
Medfødte foddeformiteter opereres her af en tysk læge.
Medfødte hoftelidelser af et katolsk hospital.
Alloplastik på privat hospitalet: King Faisal.
TTT har planer om gensidig udvekslig Rwanda > Danmark:

Håndkirurgi, skulder-albue kirurgi, traumatologi, alle faggrupper af onkologi og cancerkirurgi.
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Opfordring alle
ortopædkirurgiske afdelinger
Jeg vil anmode om at I ALLE vil sende
• Suturer (gerne uddaterede)
• Bøger (ikke gamle) men næstsidste udgave.
• Instrumenter (som de bruger): Hoffmann, Küntcher søm, AO (gerne
genbrug) og a-skopi instrumenter
• Ellers hele instrumentsæt (ellers kan de ikke bruge det).
Modtageadresse er:
(NB vedlæg note udenpå kassen, at det er en DONATION.
Derved kan sygehuset få det afgiftsfrit udleveret i Kigali, og I véd at tingene når frem, der hvor de virkelig gør en forskel ).
DONATION TO
Dr NUGENZI Dominique Savio
University Teaching Hospital of Kigali
P.O. BOX 655 Kigali
Rwanda
Fritid
En lørdag rundtur i byen med min chauffør og Albert; yngre læge, hvor
vi bl. a. så King Faisal Hospital, der rummer byens eneste CT, og Memorial Site, hvor 250.000 ukendte er begravet efter folkedrabet i 1994.
Om aftenen gik jeg som regel til Hotel des Mille Collines - kendt fra filmen ”Hotel Rwanda”- der har en dejlig have med servering samt svømmebassin.
Læs: Philip Gourevitch: “We wish to inform you that tomorrow we will
be killed with our families”, hvis du har lyst til at vide mere om Rwandas historie.
Desværre bliver det jo sort nat kl 18,15, så det lægger en dæmper på
aftenaktiviteten.
Sidste søndag morgen kl 04 startede jeg mod Gorilla i Volcano Mountains.
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Spørgsmål kan rettes til:
Leif Juhl Jensen
Overlæge afd. E, Århus Universitetshospital, THG
DK-8000 Århus C
lj.jensen@dadlnet.dk
tlf.: 8627 7006 eller 3022 3100
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DOS medlemskab af ESTES?
Det europæiske selskab for traumekirurgi, European Society for Trauma
and Emergency Surgery (ESTES), blev grundlagt den 25. maj 2007 i
Graz efter sammenlægningen af de tidligere EATES (European Association for Trauma & Emergency Surgery) og ETS (European Trauma
Society).
Ved EATES mødet i Budapest maj 2008 var der 1165 deltagere fra 59
lande, her iblandt en lille håndfuld danske ortopædkirurger. En stor del
af sessionerne var enten af almen traumatologisk interesse eller omhandlende rent ortopædkirurgiske emner, f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management of acute hand injuries – are there golden standards?
Elbow
Research in Trauma
Early Total Care vs. Damage Control Surgery
Minimally Invasive Techniques in Trauma and Emergency Surgery
Training of surgeons for management of mass-casualty situations
Hip Fractures
Fractures of the pelvis and control of haemorrhage
Injury of the Spine
Surgical Infections
Controversies in IM Nailing
Essential training and education for the Acute Care Surgeon: what
and how?

Det fulde program fra mødet kan ses på www.eurotrauma2008.org og en
pdf-fil med samtlige abstracts kan rekvireres hos undertegnede.
Med tanke på, at EFORT er meget lidt traumerelevant og at også NOF
prioriterer traumatologien lavt (se \"main topics\" på www.nof2010.dk),
så er ESTES måske på sigt det mest relevante forum for danske ortopædkirurger med interesse for traumatologi og frakturbehandling. Jeg
foreslår at DOS-bestyrelsen overvejer indmeldelse af DOS i ESTES,
hvilket vil være forbundet med et årligt gebyr på 5 € per medlem til
ESTES og samtidig mulighed for reduceret abonnementspris på the
European Journal of Trauma and Emergency Surgery og en reduktion i
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deltagergebyr på 50 € til ESTES-møder.
Seksten nationale selskaber er allerede medlem af ESTES, bl.a. Austrian Trauma Society, Dutch Trauma Society, French Emergency Surgery
Society, German Trauma Society, Hungarian Trauma Society, Italian
Trauma & Emergency Surgery Society (SICUT) og Swiss Trauma Society (SGTC).
Institutionelle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og et
medlemskab vil også gøre det muligt for DOS at få ESTES til Danmark
i f.eks. 2013 eller 2014. De kommende års ESTES-møder afvikles således:
•
•
•
•

10th ESTES Congress, Antalya, Turkey, 13-17 May, 2009
11th ESTES Congress, Brussels, Belgium, 16-19 May, 2010
12th ESTES Congress, Milan, Italy, 2011
13th ESTES Congress, Basel, Switzerland 2012

Der er allerede \"call for abstracts\" til mødet i 2009. Se www.eurotrauma2009.org for nærmere oplysninger.
KONTAKTADRESSE:
Henrik Grønborg
E-MAIL: henrik.groenborg@rh.regionh.dk - TELEFON: 3545800

Svar fra DOS Bestyrelse:
Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget om indmeldelse i ESTES, fra
overlæge Henrik Grønborg. Problemstillingen henhører under fagområdet tramatologi.
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DANISH SOCIETY FOR
ARTHROSCOPIC SURGERY AND
SPORTSTRAUMATOLOGY

Symposium
”Foot- and Ankle Arthroscopy”
Hotel Comwell, Roskilde, d. 18. – 19. september 2008.

Foreløbigt program:
1:
2:
3:
4:
5:

Achilles tendon problems.
Anterior ankle impingement.
Treatment of osteochondral ankle defects.
Hindfoot endoscopy.
Endoscopic calcaneoplasty.

Til symposiet vil være internationalt kendte foredragsholdere, og det
faglige niveau vil være højt. Blandt andre har C. Niek van Dijk givet tilsagn om at komme.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og følg med på SAKS’s hjemmeside
www.saks.nu hvor mere detaljeret program følger, og hvor der vil blive
on-line tilmelding.
NB! SAKS tilbyder 10 ”fripladser” (2 fra hver region) til yngre medlemmer af SAKS i hoveduddannelsesstilling eller fase 3 til Symposiet.
Ansøgning vedlagt CV stiles til Bestyrelsen og sendes til SAKS’s sekretær.
Bestyrelsen
SAKS
37
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Nordic Wrist Arthroscopy Course
3. - 5. December 2008
Copenhagen

Cadaver workshop in basic
arthroscopic skills and
advances in treatment
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Faculty:
William Geissler, Jackson, USA
PC Ho, Hong Kong, SAR
Jan-Ragnar Haugstvedt, Oslo, Norway
Lars Adolfsson, Linköping, Sweden
Niels Thomsen, Malmö, Sweden
Anders Björkman, Malmö, Sweden
Hans Tromborg, Odense, Denmark
Peter Jørgsholm, Mølholm,Denmark
Claus Möger, Århus, Denmark
Contact: peter.jorgsholm@med.lu.se
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Fagforum for Idrætsfysiotrapi

Fod, ankel og løbestilskursus 2009
Dansk Idrætsmedicinsk selskab (DIMS) og Fagforum for
Idrætsfysioterapi (FFI) inviterer til kursus.
Fokus på fodens funktionelle anatomi, overbelastningsskader, skadesforekomst, traumer, løbets biodynamik, løbestilsanalyse med video, undersøgelsesteknik af fod. Fodens biomekaniske betydning for knæ-, og hofteled, forfodssmerter samt behandling af fodens belastningsskader og
den instabile ankel. Løbefysiologi og ernæring, teknik, elitetræning.
Målgruppe: læger,
fysioterapeuter og
øvrige med interesse for idrætsmedicin. Man behøver
ikke selv være
løber.
Målsætning: Øge
kendskab til anatomi, biomekanik,
fysiologi, ernæring,
træning og overbelastningsskader,
relevante differentialdiagnoser og
løbestil m. m.
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Kursusform: 2 dages eksternatkursus som en kombination af teori og
praktiske øvelser, hvor enkelt lektion vil være udendørs. Husk praktisk
påklædning.
CME Points: 10 CME points i DIMS regi.
Tid og sted: Aalborg d. 8. og 9. januar 2009, Forskningens Hus, auditoriet, Aalborg Sygehus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg.
Kursusleder/underviserer: Kursusledere: fysioterapeut Rasmus G.
Nielsen og læge Marianne Nygaard Wulff. Undervisere: Ressourcepersoner inden for området.
Pris: 2400 kr. for medlemmer og 2800 kr. for ikke medlemmer. Frokost,
kaffe inklusiv. Husk evt. løbetøj og badetøj til social aftensvømmehalsarrangement, for de som har lyst.
Tilmelding: Senest d. 8. december 2008. Send e-mail med navn, adresse, navnet på kurset og eventuelt medlemskab af DIMS til kursussekretær Sisse Kay Reinholdt, e-mail: sisse.reinholdt@webspeed.dk. Betaling
ved tilmelding på Danske Bank Reg. 1551 kontonr. 160 23 337. Først tilmeldte har fortrinsret og vær opmærksom på, at tilmeldingen først gælder, når kursusafgiften er betalt.
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ATHLETIKUM GROUP update 2008, 2.
Interdisziplinäres Glenksymposium
Schulter und Hüfte
28 – 29 November 2008
Veranstaltungsort:
Messe Freiburg, Hermann-Mitsch-Straße 3, 79108 Freiburg
Wissenschaftl. Leitung:
Dr. Michael Lehmann, Freiburg/Frankfurt, Dr. Florian Drumm, Freiburg, Dr. Pascal Gleyze, Colmar, Dr. Eduard Buess, Bern
Symposiumsleitung:
Dr. Michael Lehmann, Freiburg/Frankfurt, Dr. Florian Drumm, Freiburg
Themen:
Extraartikuläre „soft tissue“-Probleme
Intraartikuläre Probleme
Instructional Video Session
Rotatorenmanschette und Live-OP
Schulterinstabilität und Live-OP
Acromioclaviculargelenk
Vom Knorpelschaden zur Omarthrose
Physiotherapieworkshops
Instructional Course Physiotherapie
Arthroskopieworkshop
Kongress-Organisation: Intercongress GmbH
Karlsruher Str. 3
79108 Freiburg
fon 0761 696 99-0
fax 0761 696 99-11
info.freiburg@intercongress.de
www.intercongress.de
Online-Registrierung:
www.registration.intercongress.de
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