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DOS FORÅRSMØDET 2008
DOS Forårsmøde 2008
afholdes i Aalborg
torsdag den 8. og fredag den 9. maj
Den ortopædkirurgiske afdeling på Aalborg Sygehus vil være vært.
I forbindelse med mødet afholdes DOS generalforsamling 2008.
Der afholdes videnskabelige sessioner begge dage samt en posterkonkurrence.

HUSK!!
DOS Generalforsamling afholdes ligesom sidste år om torsdagen d. 08.
maj 2008 om eftermiddagen – mød op.
Indkaldelse af Foredrag og Posters
Der indkaldes hermed foredrag og posters til forårsmødet 2008.
Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk.
Det er fortsat kun muligt at tilmelde abstracts via DOS´s Hjemmeside.
Denne procedure har været en stor succes og fortsætter uændret.
Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav (se følgende sider).
Abstracts kan tilmeldes på hjemmesiden frem til deadline:

Mandag, den 18. februar 2008.
Der forventes i løbet af uge 11 udsendt meddelelse om de indsendte
abstracts er antaget.
Red.
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Regler for indsendelse af:

Abstracts og postere
til DOS’ møder
Abstracts
Skal forfattes efter de instruktioner der står på DOS’s Hjemmeside:
www.ortopaedi.dk, under menuen Møder:
Som hovedregel accepteres kun arbejder, der ikke har været publiceret tidligere. I visse motiverede situationer kan denne regel dog
fraviges. Såfremt dette er tilfældet, bedes du argumentere i kommentarfeltet.
Alle medforfattere skal have læst og accepteret fremsendelsen af
abstractet.
Det er alene bestyrelsens afgørelse om det fremsendte abstract
skal præsenteres som poster eller foredrag. Enkelte arbejder egner
sig dog bedst til poster, hvilket kan angives i feltet “ønsket præsentation”.
Selve teksten (ekskl. titel, forfatternavne og afdelinger) må ikke
fylde mere end 1.850 tegn og skal opdeles med følgende overskrifter, som begynder med STORE bogstaver på ny linie:
INTRODUCTION
MATERIAL AND METHODS
RESULTS
CONCLUSION
Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller
inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta
Orthopaedica (se deres hjemmeside).
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Foredraget tilmeldes og sendes kun
via DOS’s Hjemmeside
Projektion og Posters
Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Power-point 2000 el. tidl.) Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes
indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke.

Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen
vælge at afvise abstract.
Red.
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BESTYRELSEN ORIENTERER
Oprettelse af e-mail database over
DOS medlemmer
Kære medlem af Dansk Ortopædisk Selskab,

Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at kontakte dig direkte med mail
vedrørende relevante faglige temaer som kommende DOS-møder / andre
ortopædkirurgiske møder, deadlines for abstracts til diverse ortopædkonferencer, faglige konferencer o.l. Aktuelt har vi ønsket at sende jer
detaljerede informationer om det kommende NOF-møde i Amsterdam i
dagene 11.-13. juni 2008.
Bestyrelsen har derfor ønsket at få vores medlemmers e-mail adresser ud
af Lægeforeningens database. Det kan Lægeforeningen imidlertid ikke
gøre, jævnfør lovgivning om udlevering af e-mail adresser til ”anden
side”.
Bestyrelsen har derfor besluttet at søge oprettet egen e-mail data-base
over vores medlemmer.
Såfremt du ønsker at blive listet i DOS’s egen e-mail medlems-database,
således vi kan sende dig informationer af faglig relevant karakter som
ovenfor beskrevet, bedes du:

tilmelde dig med navn og e-mailadresse via hjemmesiden:
www.ortopaedi.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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EFORT-kongres 2011 i København
EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics
and Traumatology) valgte på generalforsamlingen i Firenze i maj 2007
at holde deres 12. kongres i København i dagene 1. til 4. juni 2011.
EFORT blev grundlagt i 1992 af en gruppe ortopæder fra organisationen
COCOMAC. EFORT’s første præsident var franskmanden Jacques
Duparc med Marc Freeman (UK) som vice-præsident. I EFORT’s første
bestyrelse sad bl.a. Peter Frandsen, nuværende cheflæge på Odense Universitetshospital. I 1997 valgtes Professor Otto Sneppen som præsident
for EFORT.
EFORT har som hovedformål at udvikle ortopædien i Europa. I takt med
at Østeuropa er blevet mere vestligt orienteret, er flere østeuropæiske
lande blevet optaget i EFORT. Aktuelt er 35 europæiske lande medlem
af EFORT.
EFORT har tidligere ”besøgt Danmark” – med et Instructional Course i
København i 1998.
I marts 2007 besluttede DOS’s bestyrelse at byde på værtskabet for en af
de kommende EFORT kongresser. EFORTS Executive Committee pegede på deres møde i slutningen af marts 2007 på København som en
mulighed – og den 27. marts 2007 besigtigede en central gruppe fra
EFORT København. Vi besøgte Bella Center, Operahuset, Børsen, Statens Museum for Kunst, Forum og Øksne Hallen – og herefter var komiteen overbevist. Det resulterede i at EFORT selv anbefalede for deres
medlemmer på generalforsamlingen i maj i Firenze, at man pegede på
København til mødet i 2011.
Kongressen – som forventes at medføre at København får besøg af ca.
10.000 læger og 2-3.000 industriel relaterede personer – bliver den
største ortopædkirurgiske konference på dansk grund til dato. DOS har
allerede taget arbejdstøjet på. Per Kjærsgaard-Andersen er af DOS’s
bestyrelse udnævnt til kongressen ansvarlige præsident – og er på den
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baggrund indvalgt i EFORT’s Bestyrelse for perioden 2007-2012. I løbet
af foråret 2008 vil DOS etablere vores nationale organisationskomité,
ligesom de endelige kontrakter med EFORT vil blive indgået. Vi kommer til at trække ”hårdt” på enkelte af vores medlemmer, men har allerede fået flere positive tilkendegivelser om velvillig deltagelse.
Et arrangement af denne størrelse kan kun afvikles i Bella Center i
København. Vi har allerede haft de første møder med Bella Center, ligesom EFORTs egen organisationskomite har besøgt og ”godkendt” stedet.
Vi vil holde jer løbende informeret om EFORT 2011 i København her i
Bulletinen.

På Bestyrelsens vegne
Per Kjærsgaard-Andersen
Næstformand
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DOS Bulletin 2008
Bulletinen udkommer efter planen også i år 2008 med seks udgaver.
Med henblik på at sikre at information til DOS medlemmer, herunder
korrespondancer, anmeldelser, annonceringer af møder og andet når ud i
tide, er der nedenfor angivet en liste over planlagte deadlines for indlæg
i Bulletinen i år 2008. Listen er vejledende, idet justeringer kan forekomme. Deadline for annoncer ligger fortsat tidligere end for tekstsider,
da produktionstiden for annoncer er længere end for tekstsider. Annonceringer af møder, kurser og kongresser regnes for tekstsider. På Bulletinens side 2 nederst vil næste og gældende deadline hver gang være
trykt.
Der kan ikke garanteres optagelse af større indlæg i visse numre.
Husk det er fortsat muligt at sende mindre indlæg, kommentarer og
informationer direkte via formularen på hjemmesiden. Det vil dog fortsat være nødvendigt at sende en mail hvis man har længere skrifter, lange møde referater og store kursusprogrammer. Skal sendes til:
sajida@dadlnet.dk
Red.
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DOS deadlines 2008
Bulletin 2008
Bulletin
No:

Deadline
Annoncer

Deadline
Tekst

Udsendes
Uge:

1

Fredag 16.11

Fredag 07.12

4 (22.01)

2

Fredag 11.01

Fredag 01.02

9 (26.02)

3

Fredag 22.02

Fredag 07.03

16 (15.04)

4

Fredag 02.05

Fredag 23.05

25 (17.06)

5

Fredag 01.08

Fredag 15.08

37 (09.09)

6

Fredag 29.08

Fredag 05.09

41 (07.10

Deadlines for abstracts til
DOS’ møder 2008

Abstracts
Forventet svar
abstracts

Deadline
Forårsmøde

Deadline
Årsmøde

18. februar

18. august

Uge 11

Uge 37
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DOS Fonden
Der indkaldes hermed motiverede ansøgninger til DOS Fonden’s uddeling foråret 2008.
DOS Fonden har til formål at fremme forskning og uddannelse inden for
ortopædisk kirurgi ved ydelse af støtte til studieophold i udlandet eller
andet der af bestyrelsen skønnes egnet hertil.
Ansøgninger skal være modtaget inden den

18. februar 2008
Det skal pointeres at ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde før den
planlagte aktivitet er afholdt.
Ansøgning ledsaget af budget og curriculum vitae indsendes til selskabets formand.
Såfremt der ikke vedlægges detaljeret budget og curriculum vitae, eller
hvis andre formkrav ikke er overholdt, vil ansøgningen ikke blive
bedømt.
Bestyrelsen
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EFORT Travelling Fellowship
DOS støtter deltagelse for en fase 3 læge i det EFORT Travelling Fellowship, som afholdes i efteråret 2008.
Hvis det har interesse skal man sende en motiveret ansøgning til formanden for DOS Bestyrelsen.
Sted og deadline annonceres senere.
Bestyrelsen
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Nordic Orthopaedic Federation
Bjarne Møller-Madsen
Secretary-General

Apply for Göran Bauer’s Grant!
Göran Bauer’s grant - the return of 1.000,000 DKK, approx. 70.000
DKK - is annually given to members of the Nordic Orthopaedic Federation. The purposes of the grant are to support study tours to orthopaedic institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific
meetings. In both instances the work should be aiming at a publication
in Acta Orthopaedica.
The application should be e-mailed to
bjarne.moeller.madsen@as.aaa.dk. Deadline March 31, 2008.
The application, in English, must include the following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline of the budget, and a short
CV.
The grant application must be sent electronically, attached as a Word
file, and it must not exceed 10.000 characters (including spaces), preferably less, applications longer than 10.000 characters WILL BE
TRUNCATED AND THUS NOT SENT IN EXTENSO TO THE NOF
BOARD. Please name the file X.doc, x=your name.
The decision will be taken by the NOF board in June 2008.
Bjarne Møller-Madsen
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UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER
Specialespecifikke kurser 2008
Kursus
Hofte- og knækirurgi

Tidspunkt
Uge 3
Man-onsdag

Sted
Hvidovre
Hospital

Delkursusleder(e)
Steffen Jacobsen
Stig Sonne-Holm

Børneortopædi

Uge 6
Man-onsdag

Hillerød
Hospital

Klaus Hindsø

Uge 18
Man-onsdag

Århus
Sygehus

Ebbe Stender
Hansen

Tumor og
Uge 21
Infektionskirurgi Man-torsdag

Århus
Sygehus

Johnny Keller

Håndkirurgi

Uge 22
Tirs-torsdag

Vejle
Sygehus

Lis Barfred

Statistik og
Forskningsmetodologi

Uge 36
Man-onsdag

OUH

Jens Lauritsen

Fod / Ankel
Kirurgi

Uge 39
Man-tirsdag

Aalborg
Sygehus

Preben Lass

Traumatologi

Uge 40
Hele ugen

RH

Henrik Grønborg

Skulder /
Albuekirurgi

Uge 46
Man-tirsdag

Århus
Sygehus

Jens Ole Søjberg

Idrætstraumatologi

Uge 49
Man-onsdag

BBH

Michael Krogsgaard

Færdigheds
kurser

Uge 13 + 44
Hele ugen

Århus
Sygehus

Kristian Høy

Rygkirurgi
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BOGANMELDELSE
Ortopædisk Kirurgi
af Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid
Af afdelingslæge Lars Valentin Hansen
valentinhansen@gmail.com
Ortopædisk Kirurgi foreligger nu i 6. udgave
Med udgangspunkt i en seriøs og vidtfavnende men lidt kedelig lærebog,
hvis første udgave udkom i 1986, har Ortopædisk Kirurgi udviklet sig til
en lærebog, jeg altid vil nævne først, såfremt jeg skal anbefale en basal
lærebog i ortopædkirurgi. Bogens målgruppe er udover medicinstuderende også ortopædkirurgiske kursister, der leder efter introduktion til et
nyt subspeciale samt eksempelvis praktiserende læger, der med fordel
vil kunne bruge bogen som opslagsværk. Herudover vil dele af bogen
kunne læses af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter med særlig interesse for udvalgte emner.
Ortopædisk Kirurgi 6. udgave er bygget op på samme måde som tidligere udgaver.
De indledende kapitler omhandler bl.a. undersøgelsesteknik, anvendt
billeddiagnostik og de generelle behandlingsprincipper i ortopædkirurgien. Desuden er der indledningsvis et kapitel der omhandler traumatologi. Dette emne kunne med fordel opdeles i et kapitel om almen ortopædkirurgisk traumatologi og et kapitel om multitraumer separat. Herefter følger en almen del og en speciel del baseret på bevægeapparatets
regioner.
For hvert subspeciale er der tale om opdateret viden formidlet tilpas
detaljeret og ganske uhøjtideligt.
Der er efter min opfattelse tale om en gennemgang, der som introduktion er fuldstændigt dækkende inden for ortopædkirurgien og med relevant omtale af nabospecialer. Den overvejende del af de kliniske fotos,
illustrationer og tabeller er tidssvarende og fungerer godt i forhold til
teksten.
15

På trods af bidrag fra forholdsvis mange forfattere er det lykkedes at
opnå en ensartet gennemgang med et fælles ambitionsniveau, som kan
tilfredsstille ovenstående målgruppe.
Bogen fungerer som opslagsbog på baggrund af en overskuelig indholdsfortegnelse og et omfattende stikordsregister.
Ortopædisk Kirurgi er udkommet i en god holdbar kvalitet, og ser man
bort fra omslaget, der er en smule kedeligt, er det som helhed et indbydende layout
Jeg kan varmt anbefale Ortopædisk Kirurgi.
Lars Valentin Hansen
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BOGANMELDELSE
CEREBRAL PARESE
Stig Sonne-Holm, Karen Taudorf, Jesper Benche,
Helle Rasmussen (red.)
Behandlingsmuligheder og regimer.
Bogen kan fås ved henvendelse til forfatterne.
Behandlingen af cerebral parese har ændret sig de sidste par år. Patienterne bør nu vurderes af en tværfaglig gruppe af neurologer, ortopædkirurger, fysioterapeuter, talepædagoger, socialrådgivere, psykologer og
bandagister.
Den ortopædkirurgiske behandling har også gennemgået en udvikling
fra de tidlige hyppige operationer til tidlig behandling af spasticiteten
med baclofen, botox og rhizotomi, senere fulgt af eventuelle ortopædiske indgreb.
Hvidovre Hospital har udgivet en beskrivelse af teamfunktionen for
behandling af patienter med cerebral parese i bogform.
De forskellige grupper har defineret deres behandling og har givet en
god oversigt af behandlingsmuligheder og opfølgning.
De ortopædkirurgiske indgreb er alle velbeskrevne med indikationer og
postoperativ behandling. Kapitlet med udbud af hjælpemidler til disse
patienter er også meget nyttigt og vel illustreret. For at være fuldendt
kunne man dog også ønske sig et afsnit om osteoporose behandlingen
samt behandlingstilbuddet til voksne med cerebral parese.
Alt i alt er det en fortræffelig oversigt af behandlingsmuligheder og
bogen bør læses af alle der tager sig af cerebral parese patienter.
Bogen fremhæver at man forsøger at praktisere en evidensbaseret
behandling. Det ortopædkirurgiske behandlingsresultat må dog ikke blot
vurderes på baggrund af ganganalyse men også på bedømmelse af den
funktionelle gevinst før og efter behandling.
17

Det er vigtigt at andre centre også definerer deres behandling, og at man
kan blive enige om en ensartet behandling på landsplan. Denne bog er
derfor det første skridt på vejen og Hvidovre gruppen må lykønskes med
denne publikation.
Stig Jacobsen
Marshfield, USA
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KORRESPONDANCER
Sover DOS ”Tornerosesøvn”?
Noget kunne tyde på det – i hvert fald når det gælder undervisning af
vordende speciallæger på de obligatoriske kurser i forbindelse med
uddannelsesstillingen.
Det fremgår i hvert fald af vejledningen til delkursusledere at ”det er
FORBUDT at henlægge undervisningen til privathospitaler”.
Det fremgår videre at enhver delkursusleder skal være offentligt ansat –
på heltid eller deltid.
Det virker som om DOS fuldstændig har overset at en ganske væsentlig
del af den elektive ortopædkirurgi nu foregår i privat regi. Er målet ikke
at de kommende ortopædkirurger skal undervises af de bedste undervisere indenfor de enkelte fagområder – i de bedst egnede lokaliteter med
de mest moderne AV-midler til rådighed, inklusive muligheden for umiddelbart at integrere live-operationer i kurserne hvor dette findes hensigtsmæssigt?
Det fremgår i hvert fald af DOS’ egne vedtægter §1!
Eller skal kursisterne tvinges til at blive undervist i lokaler beregnet til
højst halvdelen af det antal, der proppes ind, uden ventilation og med
blot en tavle og en pegepind som de mest sofistikerede undervisningsmidler? Hvor under halvdelen er i stand til at overskue hele tavlen, og
hvor indeklimaet efter blot et par timer mere leder tanken hen på en svinestald end et undervisningslokale for cremen af den kommende danske
ortopædi?
Hvad enten man kan lide det eller ej så er privathospitalerne kommet for
at blive – oven i købet opmuntret af Christiansborg. Mange ortopædkirurger har valgt at forlade det offentlige system– også ortopædkirurger,
der i mange år har været centrale i undervisning på kurserne i speciallægeuddannelsen– af mange forskellige grunde - men det diskvalificerer
dem ikke i mine øjne fra at forestå undervisning af kommende kolleger.
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DOS er et selskab med mere end 60 år på bagen, men derfor er der ikke
grund til at slæbe rundt på forældet, socialdemokratisk tankegang.

Min opfordring til bestyrelsen er derfor:
• Kom på bølgelængde med udviklingen
• Lev op til foreningens vedtægter
• Kom fobien for privathospitaler til livs
• Skaf de uddannelsessøgende de bedst mulige vilkår også i den
teoretiske del af speciallægeuddannelsen

Med venlig hilsen

Gert Kristensen
Medlem af DOS i mere end 25 år
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Ortopædkirurgiske Infektioner
Temadag d. 24. januar 2008 i
Rigshospitalets auditorium 1

Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Dansk Ortopædisk Selskab
Program
09:30-10:00 – Registrering, kaffe
10:00-10:15 – Velkomst, interaktive spørgsmål
10:15-12:00 – Diagnostik af ortopædkirurgiske infektioner
• Mikrobiologisk diagnostik – konventionel vs. molekylærbiologisk
diagnostik (Claus Moser, KMA, Rigshospitalet)
• Billeddiagnostik (Anne Grethe Jurik, Radiologisk Afd., Århus Sygehus)
• Klinisk Fysiologi (Andreas Kjær, Klinisk Fysiologisk Afd, Rigshospitalet)
• Forekomsten af proteseinfektioner bedømt ud fra det danske hofteregister (Søren Overgaard, ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital)
12:00-12:45 – frokost med posterpræsentationer
12:45-13:45 – Key note lecture: Orthopaedic prosthetic joint infections
(Werner Zimmerli, Basel)
13:45-14:30 – Danske erfaringer med ortopædkirurgiske infektioner
• Antibiotikastrategi, antibiotikaprofylakse, lokalbehandling baseret på
resistensmønstre hos danske bakterier (Jørgen Kurtzhals, KMA,
Rigshospitalet)
21

• Kirurgisk håndtering af proteseinfektioner
° Knæalloplastikker (Henrik M Schrøder, ortopædkirurgisk Klinik,
Rigshospitalet)
° Hoftealloplastikker (Ole Ovesen, ortopædkirurgisk afdeling,
Odense Universitetshospital)
14:30-15:00 – kaffe
15:00-15:45 – Andre infektionsproblemer i ortopædkirurgien
• Spondylitis (Jan Gerstoft og Benny Dahl, Infektionsmedicinsk og
Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet)
• Nekrotiserende fasciit og andre svære bløddelsinfektioner herunder
hyperbar iltbehandling (Finn Warburg, TraumeCentret, Rigshospitalet)
15:45-16:00 – interaktive spørgsmål post, afslutning
Tilmelding: dorte.schioedt@rh.regionh.dk
Evt. gebyr: annonceres i på hjemmesiden
Spørgsmål: Henrik M Schrøder på mail:
henrik.schroeder@rh.regionh.dk
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Praktisk Idrætsmedicin –
DIMS diplomkursus
trin 1
øst 2008.

Formål og beskrivelse:
Kurset er en basal indføring i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af de hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af
akutte og overbelastningsrelaterede skader i knæ, skulder og
ankel/underben. Disse regioner vil således blive gennemgået på 3 separate dage inkluderende teori, patientdemonstrationer og instruktion og
indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik med patienter. Kurset indeholder endvidere en gennemgang af forskellige basale emner der er nyttige
for idrætsmedicineren, bl.a.: generelle idrætsfysioterapeutiske
genoptræningsprincipper, genoptræningsplaner for de enkelte skadetyper, fodens biomekanik og muskeltests, principper for blokadeanlæggelse, dopingregulativer og TUE-erklæringer samt principper for planlægning af træningsprogrammer. Muskuloskeletal ultralydsundersøgelse vil
ikke decideret blive gennemgået på kurset, men vil blive brugt som supplement ved patientdemonstrationerne ved behov. Der vil være fysisk
egen aktiviteter. Kurset udgør første del af den postgraduate diplomuddannelse i idrætsmedicin, men kan tages selvstændigt.
Målgruppe:
Fortrinsvis praktiserende læger og yngre læger, der har interesse for
idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet.
CME points:
40 CME point i DIMS regi.
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Tid og sted:
Mandag 18. februar til fredag d. 22. februar 2008, kl. 08.00 - 16.00 hos
Forsvarets Sundhedstjeneste, Jægersborg Kaserne, Jægersborg Allé 150,
2820 Gentofte. Telefon 3977 1200.
Undervisere og kursusledelse:
Undervisere: Andreas Hartkopp, Tommy Øhlenschlæger, Michael Kjær,
Lars Konradsen, Søren Kaalund, Henrik Aagaard, Marianne Backer,
Mogens Dam, Kristian Thorborg, Christoffer Brushøj.
Kursusledelse: Christoffer Brushøj og Bente Korsby.
Pris:
Yngre læger, medlemmer af DIMS: 3.500 kr., andre yngre læger: 4.500
kr.
Ikke yngre læger, medlemmer af DIMS: 4.000 kr., andre ikke yngre
læger: 5.000 kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og kaffe.
Tilmelding:
På www.sportsmedicin.dk/kurser. Maks. 30 deltagere. Sidste frist for tilmelding: 15. januar 2008.
Kost og logi mod betaling kan evt. arrangeres på Jægersborg Kaserne
(tlf. 3977 1581).
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DANSK SELSKAB FOR ARTROSKOPISK
KIRUGI OG SPORTSTRAUMATOLOGI

Afholder:
10. Basiskursus i artroskopisk kirurgi
Tid: Tirsdag d. 27. maj – torsdag d. 29. maj 2008.
Sted: Panum Instituttet, København.
Indhold: 3 dage med teori, undersøgelsesteknik og praktiske øvelser på
kadavere med artroskopi og dissektion. Der er afsat 1 dag til teori, og 2
dage til praktiske øvelser.
Målgruppe: Yngre læger som sigter på en speciallægeanerkendelse i
ortopædkirurgi. Der kan maksimalt optages 2 kursister pr. artroskopisk
søjle. Tildeling af pladser foregår efter princippet ”først til mølle”.
Undervisere: Danske speciallæger med stor erfaring i artroskopisk
kirurgi.
Deltagerafgift: For medlemmer af SAKS: 1.700 kr. For ikke medlemmer af SAKS: 2.100 kr.
Tilmelding: Foretages on-line på SAKS’ hjemmeside, www.saks.nu
Tilmelding gælder fra betalingsdato, og sidste frist er 1. maj.
Kursusledelse: Overlæge Marianne Backer og overlæge Torsten Warming.
For yderligere information kontakt: Torsten Warming, ort.kir.afd. M
Bispebjerg Hospital, e-mail: warming@dadlnet.dk
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9th European Congress of Trauma
and Emergency Surgery –
First ESTES Congress
May 24 - 27, 2008
Budapest, Hungary
The "9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - First
ESTES Congress" will take place in Budapest, Hungary.
This will be the first congress after the merger in May 2007 of two of
Europe's largest trauma societies - ETS (European Trauma Society) and
EATES (European Association for Trauma and Emergency Surgery) into
ESTES - the European Society for Trauma and Emergency Surgery.
With more than 5000 members and the support of several national
trauma societies, ESTES is capable of significantly influencing the
development and improvement of standards of trauma and emergency
surgery in Europe.
Without doubt, Budapest 2008 will be a landmark event for the scientific community in Europe and beyond - which is why, on behalf of Congress President Peter Fröhlich and Congress Secretary Vilmos Vecsei,
we invite members of DOS to participate actively in this meeting.
Join efforts with us and be part of this First ESTES Congress!
Take advantage of the early bird fee - REGISTER NOW and be part of
the
TRAUMA CONGRESS OF THE YEAR 2008!
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For
- registration
- abstract submission
- video submisson
and all other matters regarding congress participation, please go to:
www.estesonline.org and click on “1st ESTES Meeting”.
The second announcement is available for download there as well.
Kind regards,
Marie Baubin
............................................................
Mag.(FH) Marie Baubin
Project Manager
www.estesonline.org
............................................................
Mondial Congress & Events
Mondial GmbH & Co. KG
Operngasse 20b, 1040 Vienna, Austria
t + 43 1 58804-206, f -185
eurotrauma2008@mondial-congress.com
www.mondial-congress.com
.................................................................
Office Locations
Vienna (HQ) Baden Barcelona Budapest
Duesseldorf Istanbul Prague Salzburg
.................................................................
Mondial GmbH & Co. KG - 2500 Baden
FN 14350d, (GmbH: FN 117613k)
LG Wr. Neustadt, UID-Nr.: AT U17358605
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9th EFORT Congress
29 May – 1 June 2008, Nice, France
The scientific programme includes symposia and instructional Course
lectures delivered by distinguished speakers from all across Europe, free
papers, e-posters, workshops, controversy case discussions, meet the
expert sessions (ExMex) and industry exhibits.
The highlights of this all-round scientific programme are the following topics:
• The Complex Arthroplasty
• Osteoporosis and Fragility Fractures
• Inflammation
• Trauma
• The difficult Spine
• Paediatric Update in Orthopaedics
• The Foot: New developments
As mentioned above, as a component of the scientific programme, we
will innovate in Nice six different “ExMEx” (Expert Meets Expert)
sessions to topics such as
• Spine Fixation techniques
• Fragility Fractures
• The New Arthroplasties
• Mid and hind Foot Arthrosis
• Fractures in Children: tricks and hints
• Upper Extremity
On our website: www.efort.org you can:
• Sign up for this congress (as of August 15th)
• Find more information about the Congress and EFFORT
Instructional Courses
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We look forward to welcoming you to Nice in May 2008!
For the EFORT Executive Committee
Prof. Karl-Göran Thorngren

For the Local Organizing Committee
Prof. Therry Bégué
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NOF – Nordic Orthopaedic Federation
54th Nordic Orthopaedic Federation Congress, NOF afholdes
11. – 13. juni 2008
Amsterdam, Holland
Tilmelding til kongressen kan ske fra 1. september 2007 til 1. april
2008.
Deadline for indsendelse af abstracts: 08. januar 2008.
Yderligere information kan indhentes på NOF´s hjemmeside:
www.nof2008.org

30

25th Congress of the German speaking
Society of Arthroscopy (AGA)
September 25-27, 2008
Place:
Casino Kursaal
Strandbadstr. 44
3800 Interlaken
Switzerland
Main subjects:
• Rotator cuff:
State of the Art & dispute
• Hip arthroscopy:
golden standard or vogue?
• Arthroscopy of the higher ankle
• Chondral therapy
• What’s new?
Congress presidents:
Mr. Christoph Lampert, MD
Kantonsspital, Orthopaedic Surgery
Rorschacher Str. 95
9007 St. Gallen
Switzerland
Phone: +41 (0)71 494 13 70
Fax: +41 (0)71 494 63 49
E-mail: christoph.lampert@kssg.ch
Mr. Eduard Buess, MD
Practice „Shouldercare“
Riedweg 5
3012 Bern
Switzerland
Phone: +41 (0)31 309 96 20
Fax: +41 (0)31 309 98 46
E-mail: ebuess@shoulder-care.ch
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Organisation of the scientific programme:
German speaking Society of Arthroscopy
Congress organisation:
Intercongress GmbH
Karlsruher Str. 3
79108 Freiburg
Germany
Phone: +49 (0) 761 696 99-0
Fax: +49 (0) 761 696 99-11
E-mail: aga@intercongress.de
Internet: www.intercongress.de
Industrial exhibition:
Intercongress GmbH
Mr. Thomas Miltz
Wilhelmstr. 7
65185 Wiesbaden
Germany
Phone: +49 (0) 611 977 16-10
Fax: +49 (0) 611 977 16-16
E-mail: thomas.miltz@intercongress.de
Internet: www.intercongress.de
Abstract deadline:
February 28, 2008
Website of the congress:
www.aga2008.de
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