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DOS ÅRSMØDET 2002
Årsmødet 2002
Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2002 afholdes på
Hotel Scandinavia, København, 25.- 26. oktober
Der afholdes Guildal forelæsning:
Dr. Leon Root, Hospital for Special Surgery, New York:
Treatment of hip and foot problems in cerebral palsy.
Der vil være videnskabelige sessioner begge dage.

Indkaldelse af Foredrag og Posters
Der indkaldes hermed foredrag og posters til årsmødet. Der skal kun
fremsendes abstracts på engelsk.
Bemærk venligst retningslinjerne for udarbejdelse af abstracts og
posters til DOS' møder.
Der skal, udover de 6 eksemplarer til sekretæren, indsendes en
e-mail med abstract til både sekretæren og redaktøren
Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav. Accepterede abstracts vil blive videresendt til Acta Orthopaedica Scandinavica.
Abstracts tilmeldes og sendes i seks eksemplarer til sekretæren:
Overlæge Bjarne Møller-Madsen,
Ortopædkirurgisk afdeling E,
Århus Kommunehospital,
8000 Århus C.
Inden: Mandag, den 2 . september 2002.
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 én side stående A5-format på engelsk. Der skal
anvendes laserudskrift på hvidt papir og skrifttypen Times New Roman,
Times Roman eller tilsvarende i størrelsen 11 (elleve) punkter.
Der skal anvendes følgende marginer: top: 14 mm, bund: 20 mm, venstre: 18 mm (lige) og højre: 18 mm (lige) og en linieafstand på 1,0.
Ved mindre skriftstørrelse skal en linieafstand på 1,5 anvendes. Abstract
(maks. 250 ord) opbygges på følgende måde:
1. Titel på arbejdet (fed skrift).
2. Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen
understregninger, kun første bogstav med stort).
3. Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus).
4. Blank linie.
5. Teksten som opdeles med følgende underoverskrifter med fed
skrift på separat linie:
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 Scandinavica (se deres homepage).
Foredraget tilmeldes til DOS sekretær, men desuden skal der indsendes en e-mail til DOS redaktør med teksten i en fil med samme “navn”
som titlen på foredraget (undgå venligst navne som “DOS foredrag”, el
lign.) i Rich Text Format (e.g. *.rtf) samt eventuel grafik i TIFF format
(e.g. *.tif, zippet). Mailen skal indeholde forfatterens navn og adresse,
tlf. nr., titel på indlæg og filnavn.

4

Projektion og Posters
Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 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.

Generelt
Fremsendelsen til DOS sekretær (seks eksemplarer) skal ledsages af en
erklæring om
1. at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og
2. at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts.
Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract foretrækkes offentliggjort:
a. som foredrag, eller
b. 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. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta
Orthopaedica Scandinavica.
Red.
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Foredragskonkurrence
I forbindelse med årsmødet 2002 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.
Bestyrelsen

Posterkonkurrence
Der vil blive arrangeret posterkonkurrence. Den bedste poster vil blive
præmieret.
Bestyrelsen
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Leder
Glædelig sommer.
Efter endnu et velgennemført forårsmøde begynder vi nu planlægningen
af årsmødet år 2002.
Mødestrukturen vil blive ændret i fremtiden. Årsmødet år 2002 i
København bliver det sidste efter den gamle skabelon med møder i
bestyrelse, udvalg og interessegrupper fordelt over hele torsdagen efterfulgt af videnskabeligt møde hele fredag og halve lørdag. Efterhånden er
fremmødet om lørdagen blevet ganske sparsomt, og der er meget lidt tid
til at se/fremvise udstilling.
Fra og med forårsmødet 22. & 23. maj 2003 i Odense vil formen være:
Parallelle møder i bestyrelser, udvalg og subspeciale-selskaber torsdag
formiddag. Start på videnskabelige sessioner torsdag efter frokost, gallamiddag torsdag aften og fuldt videnskabeligt program hele fredagen.
Også mødernes indhold vil blive ændret henimod flere symposier og
derfor sandsynligvis færre eller kortere foredragssessioner. Vi vil derfor
opgradere postersessionerne således at disse bliver både større antalsmæssigt og fokusmæssigt inklusive en egentlig postersession med kort
præsentation. Vi må håbe at abstractforfatterene ændrer den aktuelle
holdning at en posterpræsentation er en svær degradering af ens videnskabelige arbejde. Det vil i fremtiden ikke kunne accepteres at forfattere trækker indsendte abstracts tilbage fordi de "kun" har fået tildelt
posterplads !!
Som den årvågne læser vil have iagttaget (linje 6) er det ikke kun ugedag og mødeform der ændrer sig i forbindelse med DOS-møderne.
Week-end placering ændrer sig også. Vi har ikke kunnet holde fast i traditionen med at møderne afholdes 1. weekend i maj og sidste weekend i
oktober. For at kunne fastholde de bedste lokaliteter til gavn for både os
og industrien er det blevet nødvendigt at placere møderne op til andre
weekender end tidligere for de næste år.
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De næste 3 år vil DOS-møderne ligge som følger:
Odense den
22. & 23 maj
2003
København
23. & 24. oktober
2003
Århus
København

13. & 14. maj
21. & 22. oktober

2004
2004

Ålborg
København

12. & 13. maj
27. & 28. oktober

2005
2005

Det bliver spændende at se om den nye mødestruktur vil gøre møderne
endnu bedre og øge interessen for at møde op. Dette sidste kræver dog
en vis holdningsændring, således at specielt de yngre medlemmer får
mulighed for at få fri fra arbejde så de kan komme til møderne.
Den nye målbeskrivelse for ortopædisk kirurgi som efter planerne skal
træde i kraft pr. 1. januar 2003 bliver en stor og spændende forandring
for ortopæder in spe. Måske bliver det dog en endnu større udfordring
for alle de aktuelt etablerede ortopædkirurgiske speciallæger fordi kravene til supervision, undervisning og evaluering af kursisterne bliver
endog meget store. Vurderingen af om de uddannelsessøgende har evner
og muligheder som kommende ortopædkirurger, vil optage en ny og
betragtelig plads i det fremtidige daglige virke.
Det bliver sandsynligvis nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2002 hvis den nye målbeskrivelse skal nå at blive
endeligt godkendt til at træde i kraft pr. 1. januar 2003
En anden spændende nyskabelse i år bliver den nye hjemmeside portal
(se andetsteds i denne bulletin).
DOS og de andre nordiske ortopædiske selskaber starter på en fælles
internet hjemmesideportal som vil give os de mange muligheder og fordele der er ved en moderne professionel hjemmeside. Bl.a. vil kommunikationen med kolleger fra andre lande blive meget enklere og hurtigere. Det største krav til at dette nye tiltag bliver en succes er at man lader
sig registrere således så flest muligt har adgang og password til siden.
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Man kan registrere sig på E-mail ( Navn adresse og mail-adresse )
eller ved at sende formularen på side 40
Vi vil fortsat beholde vores “gamle” hjemmeside til vi har erfaret at den
er gjort overflødig. Vi skal forsøge at opdatere den gamle side noget oftere end det har været tilfældet den seneste tid og prøve om vi kan modernisere den en smule. P.g.a. arbejdet med den nye side har vi nok ikke
passet den gamle helt så pænt som den fortjener.
Red.
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Dansk Ortopædisk Selskabs
Generalforsamling
Fredag den 3. maj 2002
Aalborg Kongres & Kulturcenter
Valg af dirigent.
Jens Ole Søjbjerg blev valgt med akklamation. Generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
Formandsberetningen.
Formanden indledte med at henvise til den skriftlige beretning med følgende tilføjelser.
Fremtidig mødeform. Bestyrelsen har planlagt at ændre den fremtidige
mødeform i DOS med startende med forårsmødet i Odense. Møderne vil
i fremtiden forløbe over torsdag og fredag i ønsket om at holde lørdagen
fri. Baggrunden for denne ændring er primært at lørdagen er blevet tiltagende mindre besøgt af medlemmerne, sekundært at industrien gennem mange år har haft et ønske om at friholde lørdagen. Mødernes indhold og forløb vil også blive ændret signifikant de kommende år. Således vil der, som også synliggjort ved dette møde, blive arrangeret flere
symposier i bestyrelsens ønske om at vægte undervisningsindholdet
mere. Endvidere vil postersessionen blive prioriteret højt såvel kvalitativt som kvantitativt. Formanden opfordrede til at medlemmerne for
fremtiden bemærker sig dette. Antagelse af et abstract som poster skal på
ingen måde betragtes som en desavouering - tværtimod. Møder i fagområderne (subspecialerne) vil blive planlagt afholdt torsdag formiddag.
Festen holdes torsdag aften.
Mødedatoer. I ønsket om optimale forhold for alle parter vil der de kommende år blive små justeringer hvad angår mødedatoer. Således vil
møderne kunne blive placeret senere i maj og tidligere i oktober. Der vil
blive annonceret herom såvel i Bulletinen som på hjemmesiden.
Rekrutteringsproblemer. Ortopædkirurgien er som andre specialer ved at
få et problem med rekruttering. Antal ansøgere til vore kursusstillinger
10

er stærkt faldende. Sidst 22 ansøgere til 15 stillinger. Hvoraf flere ikke
var endeligt kvalificerede. Kvalifikationsniveauet er tillige jævnt dalende. 9 ansøgere havde ingen videnskabelige publikationer. Formanden
udtrykte bekymring herfor og anbefalede at alle afdelinger var opmærksomme herpå - opfordrede således til at bl.a. de afdelinger der har studenter (hvilket næsten alle større afdelinger har) aktivt stimulerer interessen for vort speciale blandt de studerende.
Afslutningsvis takkede den afgående formand medlemmerne samt
bestyrelsen for et godt og lærerigt samarbejde gennem årene.
Inden godkendelse af formandens beretning udspandt der sig en inspirerende diskussion om rekrutteringsproblemet.
Martin Lind anførte at mange turnuslæger var blevet skræmt væk fra
faget, idet de kun havde oplevet skadestuen i deres ansættelsesperiode.
Opfordrede de administrerende overlæger til at tilrettelægge et ansættelsesforløb, hvor turnuslægerne også kom på operationsafdelingen. Anførte videre at ortopædkirurgi ikke var skadestuearbejde. Anbefalede nedlæggelse af nogle skadestuer samt ansættelse af almen medicinere, ellers
"dræbes" faget. Pigerne gider ikke vort speciale.
Formanden svarede, at med den aktuelle opbygning af specialet var skadestuearbejde fortsat ortopædkirurgi, men at en anden tilrettelæggelse af
arbejdet var nødvendig for fremtiden.
Otto Langhoff anbefalede en bedre bemanding i forvagtslaget, idet dette vil give mulighed for at forvagten kunne gå med til andet arbejde end
skadestuearbejde f.eks. operationer.
Kim Schantz anbefalede at man koblede fase 1 og fase 2 sammen i stedet for sammenkobling af fase 2 og 3 - og at der i blokansættelsen var
krav om videnskabeligt arbejde. Formanden var ikke uenig i kommentaren, men mente ikke aktuelt, at tiden var til denne opbygning.
Søren Deutch var imod blokstillinger som de var sammensat af arbejdsgiveren for øjeblikket, idet de alle gav store transportafstande. Formanden bekræftede, at det var amternes aktuelle politik at decentralisere
uddannelsen så meget som muligt og at det bl.a. gav disse uønskede
transportafstande, men at dette emne skulle diskuteres i et andet forum.
Angående den aftagende videnskabelige træning blandt vore kursister
kunne Søren Overgaard oplyse, at der i den kommende hoveduddannelse
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indlægges et 3 måneders modul, som alene skal indeholde videnskabelig træning af kursisten.
Benn Rønnow Duus anførte, at vort rekrutteringsproblem også havde rod
i at vi ikke ændrede vor arbejdskultur mod noget mere tidsvarende. Vi
måtte tilrettelægge arbejdet således, at det for ansøgerne var attraktivt,
dvs gode arbejdsvilkår.
Kjeld Hougaard mente også, at tiden var til at ændre kulturen på vore
afdelinger hvis vi fortsat skulle have attraktive ansøgere til vort speciale, endvidere at vor uddannelse til specialistniveau skal forkortes væsentligt. Angående sidstnævnte kunne Søren Overgård oplyse at sådanne
overvejelser allerede er ved at blive inkorporeret i strukturen for den
kommende ny uddannelse til specialist i ortopædi.
Otte afdøde medlemmer mindedes.
3a Uddannelsesudvalget.
Hans Peter Jensen henviste til den skriftlige beretning. A-kursus budget
er endelig godkendt af Sundhedsstyrelsen med en mindre reduktion i
kørselsbudget. Der gives begrænset mulighed for at overføre beløb fra et
kursusbudget til et andet. Udvalget har nu fremsendt den ny målbeskrivelse til bestyrelsen mhp at videresende den til fagområderne samt
Sundhedsstyrelsen. Ikrafttrædelsesdato er 1. januar 2003. Hans Peter
Jensen takkede for 6 spændende år i udvalget.
3g-i Dansk Hoftealloplastik Register.
Ulf Lucht berettede, at registret nu har eksisteret i syv år.
34.492 primære hoftealloplastikker og 6.169 revisioner er registreret.
Ialt 40.661 operationer. Dertil godt 20.000 ambulante kontroller. Udgivet rapport forefindes nu også i engelsk udgave. Samtlige danske ortopædkirurgiske afdelinger indberetter, ialt 48. Amterne har nu etableret en
fælles finanseringspulje samt et fælles databasesekretariat. Databasen
skal for fremtiden være tilknyttet kompetencecentret under Afdelingen
for Klinisk Epidemiologi, Aarhus Universitet. Centret vil gennemgå
databasen. Ny styregruppe er under etablering. Et ph.d projekt er igang.
3b Specialistnævnets Tilforordnede.
Benn Rønnow Duus oplyste at 26 personsager havde været behandlet. 18
speciallægetilkendelser var blevet givet.
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3c Inspektorerne.
Søren Falstie-Jensen resumerede baggrunden for oprettelsen af inspektorordningen som en kvalitetssikringsordning. Inspektorerne er uddannet til hvervet gennem bl.a. et 1-dagskursus givet af Sundhedsstyrelsen i
samarbejde med Lægeforeningen. Inspektorerne udpeges af DOS og
godkendes af Sundhedsstyrelsen. Deltagelse i inspektorordningen er nu
obligatorisk for alle afdelinger med klassificerede stillinger. Inspektorens afdeling bærer udgifter forbundet med hvervet, fraset rejse- og
opholdsudgifter som dækkes af Sundhedsstyrelsen. Besøg af 2 inspektorer på en afdeling tager 1 dag. Besøget munder ud i en rapport samt fastsættelse af tidspunkt for et genbesøg, foruden en kontrakt med afdelingen om hvornår anbefalede tiltag kan effektueres.
Rapporterne giver nu mulighed for at sammenligne afdelingerne på tværs. DOS
har aktuelt 11 inspektorer. Sundhedsstyrelsen anbefaler 16 inspektorer i vort
speciale. 14 afdelinger har haft initiale besøg; 5 afdelinger har haft sekundære
og der er planlagt 2 tertiære besøg efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen.
3d EFORT.
Michael Nielsen oplyste,at der på trods af initiale vanskeligheder blev
afholdt en god kongres på Rhodos. Næste Instructional Course afholdes
i Krakow, Polen 24 - 26 oktober 2002. Der arbejdes på at få oprettet et
centralt kontor for EFORT i Schweiz.
3e UEMS.
Hans Peter Jensen informerede om mødet i Venedig, hvor hovedemnet
havde været målbeskrivelser. Man arbejder mod at opnå enighed om
anbefalinger til de 21 medlemslande.Angående CME registrering har 13
lande oprettet en sådan registrering. Der arbejdes nu på en ensartet registrering landene imellem. Den første europæiske UEMS eksamen i
ortopædkirurgi blev afholdt på Rhodos. 8 ud af 13 tilmeldte bestod eksamen. Disse 8 har nu ret til at bære titlen; Fellow of the European Board
of Orthopaedics and Traumatology. Der er ingen rettigheder tilknyttet titlen. Næste UEMS eksamen afholdes i Stockholm i oktober 2002 med
ansøgningsfrist 31. juli 2002. Pris 350 euro.
3f NOF
Generalsekretær i NOF Olle Svensson reklamerede for det kommende
møde i Uppsala. Mødet er opbygget med uddannelse som primære mål.
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Opfordrede til at yngre kolleger blev stimuleret til at deltage. NOF har
ligesom de andre nordiske landes ortopædkirurgiske selskaber en ny fælles hjemmeside internetportal under opbygning.
3g-ii Dansk Knæalloplastik Register.
Bjarne Lund oplyste at registret er tilknyttet Østdansk Kompetence Center. Der blev fremlagt rapport for året 2000.Rapporten vil også blive tilsendt afdelingerne.
3g-iii DOS Traumeudvalg.
Kjeld Hougaard oplyste at udvalget i det forløbne år har afholdt 6 møder.
Retningslinier for modtagelse af svært tilskadekomne foreligger. Retningslinjerne vil blive fremsendt til bestyrelsen. Under Kirurgisk Forum
er der i januar 2002 oprettet et traumeudvalg med Kjeld Hougaard som
formand.
3g-iv DRG.
Svend Erik Østgaard oplyste at udvalget havde modtaget en ny operationsliste mhp korrekturlæsning. Der er nu også en liste for ambulante forløb. DRG-enheden i Sundhedsstyrelsen forventes at indkalde til en ny
runde møder. Kodevejledningen er også under revision i udvalget. På
Sundhedsministeriets hjemmeside kan man få opdateret sin viden om
dette.
Kassererens Beretning.
Regnskab. Klaus Hindsø kunne oplyse for året 2001, at indtægterne var
steget og samtidig var udgifterne faldet sammenholdt med året før. Årets
resultat viste denne gang ikke underskud.
Angående kontingent betales 550 kr. for medlemsskab af DOS, 50 kr. tilgår NOF, 450 kr. for Acta Orthopaedica Scandinavica. Regnskabet blev
godkendt uden kommentarer
Kontingent. Kommende års kontingent forbliver uændret, 1.050 kr.
Valg.
Erik Tøndevold blev valgt til formand. Søren Solgaard blev valgt til
næstformand. Klaus Hindsø blev genvalgt til kasserer. Marianne Breddam blev valgt til uddannelsesudvalget.
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Dansk Ortopædisk Selskabs Fond
Regnskab. Renter af formuen på 878.000 kr. uddeles dette år. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Tildelinger. Der var 21 ansøgninger. 8 ansøgere fik tildelt beløb fra 5.000
kr. til 10.000 kr. Ialt blev 52.000 kr. uddelt.
EFORT Travelling Fellowship. 1 ansøger : SHIRZAD HOUSHIAN
Ansøgeren var velkvalificeret og blev tildelt legatet.
Eventuelt.
Erik Tøndevold takkede for valget til formandsposten. Per Thomsen blev
takket for sin store indsats for DOS gennem mange år.
B. Møller-Madsen
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Sekr. DOS

Dansk Ortopædisk Selskab
Bestyrelsen:
Formand
Overlæge, dr. med. Erik Tøndevold, Ortopædkirurgisk Klinik 2162,
Rigshospitalet, 2100 København Ø
tondevold@rh.dk
Næstformand
Overlæge dr.med. Søren Solgaard, Ortopædkirurgisk afd. O, Hillerød
sygehus, Helsevej 2 3400 Hillerød
soso@fa.dk
Kasserer
1. Reservelæge, Ph.D. Klaus Hindsø, Tornegården 21, 4600 Køge
hindso@dadlnet.dk
Redaktør
1. Reservelæge Michael Nielsen: Ortopædkirurgisk Klinik, 2161
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
cykellaegenielsen@dadlnet.dk
Sekretær
Overlæge dr. med. Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afd. E,
Århus Kommunehospital, 8000 Århus C.
moma@akh.aaa.dk

Uddannelsesudvalget
Claus Hjorth Jensen, Hvidovre Hospital
claus.hjorth.jensen@dadlnet.dk
Marianne Breddam, Aalborg Sygehus Syd
mbreddam@worldonline.dk
Karsten Thomsen, Odense Universitetshospital
karsten.thomsen@ouh.dk
Michael Nielsen (Bestyrelsesrepræsentant), Rigshospitalet
cykellaegenielsen@dadlnet.dk
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Søren Overgaard, Aarhus Universitetshospital
Overgard@post7.tele.dk
Lars Solgaard (Kursistrepræsentant), H:S,
mailto:solgaard_lars@hotmail.com
Hovedkursusleder
Micael Haugegaard, KAS Glostrup,
MIHA@glostruphosp.Kbhamt.dk

Inspektorer
Søren Falstie-Jensen,
Ernst Rainer Weeth,
Frank Linde,
Bjarne Nue Møller,
Knud Stenild Christensen,
Jess Hedeboe,
Svend Erik Østgaard,
Jens Ole Laursen,
Inge Hvass,
Gunnar Schwartz Lausten,
Magne Juhl,

Herning Centralsygehus
Odense
Århus
Haderslev
Aalborg
Næstved
Herlev
Sønderborg
Esbjerg
Herlev
Viborg

Specialistnævnet
Tilforordnede medlemmer:
Benn Duus, Bispebjerg Hospital
Per Riegels-Nielsen, Centralsygehuset Esbjerg
Suppleanter:
Per B. Thomsen, Holstebro Centralsygehus
Poul Ejnar Jensen, Amager Hospital

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen
Medlem:
Jens Kramhøft, Hillerød Sygehus
Suppleant:
Søren Solgaard, Hillerød 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 forskning 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 indeholdende 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
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Acta Orthopaedica Scandinavica
Awards 2003
2 prizes of USD 10,000 each
Acta Orthopaedica Scandinavica has since year 2000 instituted awards
for the best manuscripts in clinical or experimental orthopedics. Each
award is USD 10,000 and the manuscripts will be published in our
journal. Manuscripts should contain original material not previously
published and are welcome from all over the world. They should be
written using Acta's house-style. (See Information to authors,
www.pi.se/actaorthopscand/).
Manuscripts should be accompanied by a cover letter explaining why the
author(s) thinks the originality and importance of the manuscript motivate the award.
Manuscripts should be submitted to the Editorial Office, Acta Orthopaedica Scandinavica, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, 210-1, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark, not later than
December 31, 2002. Manuscripts will be evaluated by the Editors of
Acta Orthopaedica Scandinavica and external reviewers. Good manuscripts will be published and, among these, the award winners will be
selected and notified April 2003.
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Den nye Hjemmeside
MseC-Portalen
Dansk Ortopædisk Selskab er sammen med ortopædkirurgiske - og
reumatologiske selskaber fra flere andre lande (bl.a. de nordiske) blevet
inviteret til at deltage i en fælles hjemmeside portal. Portalen er etableret i et samarbejde mellem “The Bone and Joint Decade” og Pharmacia,
hvor sidstnævnte er sponsor. Den har fungeret og været brugt af flere
amerikanske selskaber gennem det sidste års tid angiveligt med succes.
Portalen kommer til at hedde MseC (The Musculo-Skeletal- e - Cooperative)
På et fælles møde med bestyrelserne fra de nordiske ortopædkirurgiske
selskaber er vi blevet enige om at vi i Norden ønsker at deltage på nationalt niveau for de enkelte landes ortopædkirurgiske selskabers side,
men med NOF ( Nordisk Ortopædisk Forening ) som paraply-organisation.
Det er fortsat det enkelte medlem der via sin personlige tilmelding tager
stilling om han eller hun ønsker at blive registreret på siden og få et password.
Hjemmesiden eller portalen er er en personlig side hvor man har mulighed for til en vis grad selv at bestemme hvilket indhold og hvilke informationer der skal forefindes. Som medlem af DOS er man automatisk
medlem af NOF og af EFORT, og da begge foreninger / organisationer
er med i portal samarbejdet vil de informationer og nyheder som de placerer på deres side automatisk blive vist på vores sider. Opdaterings tempo og informationsniveau vil derfor være højt.
Af andre muligheder ved portalen er et "secure mail system" et sikkert
(krypteret) mail system med mulighed for udveksling af også patientrelaterede data kun mellem portalmedlemmerne og kun indenfor portalen,
men med mulighed for e-mail alert til medlemmets almindelige mailadresse at der er kommet en secure mail på portalen. Der vil være et
medicinsk/ortopædrelateret news-feed; et nyhedsbureau der opdaterer
flere gange ugentligt med nyheder af medicinsk interesse (f.eks. Reuters
Health Information). Der vil være et fil-kabinet med mulighed for at
gemme selv større filer f.eks. præsentationer (som man evt. kan lade
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andre se igennem) og så man altid kan få fat i sine data når man f.eks. er
ude at rejse. Man vil kunne lave net-meetings, have emnespecifikke
diskussionsgrupper kørende, indsende abstracts direkte via nettet til
DOS-møderne, fælles links, og have en en udadvendt del til de ikke
ortopædkirurger, der uden password ønsker at læse om DOS og evt. kontakte os.
Selvom det er et medicinalfirma der sponsorer hjemmesiden, er det DOS
der ejer og bestemmer hvilke informationer der placeres på siden. Vi har
ikke solgt vores sjæl til industrien ved deltage. Eneste krav fra sponsors
side er at der ikke må reklameres for andre produkter af deres type,
(NSAID) på siden - det vil være muligt at sælge banner-reklame plads til
alle andre typer ortopædkirurgiske produkter.
Hvis dette skal være en succes - en side der kan bruges kræves det at
mange (alle) tilmelder sig for at blive registreret.
Se hvad siden kan tilbyde, det koster ikke noget at blive koblet op.

Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen :
Sendes som E-Mail eller snail mail
NAVN:___________________________________________________
ARBEJDSSTED:___________________________________________
E-MAIL:__________________________________________________
Til: DOS-redaktør

1. reservelæge Michael Nielsen
Ortopædkirurgisk Klinik, 2161
H:S Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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Referat fra stiftende generalforsamling
i Dansk Selskab for Hofte- og
Knæalloplastik Kirurgi
I forbindelse med interessegruppens møde 2. maj 2002 blev der afholdt
valg til det nye selskab med ovenstående navn. Umiddelbart efter dette
valg blev afholdt stiftende generalforsamling i selskabet.
Undertegnede blev valgt som referent til denne generalforsamling.
Valgresultatet blev som følger angivet efter stemmetal:
Per Kjærsgaard-Andersen
Henrik Schrøder
Niels Wisbech Pedersen
Kjeld Søballe
(valgt in absentia)
Jens-Erik Varmarken
Christian Pedersen
Umiddelbart herefter konstituerede den valgte bestyrelse sig som følger:
Formand Per Kjærsgaard-Andersen, Vejle Sygehus (PKA@dadlnet.dk)
Næstformand Henrik Schrøder, Rigshospitalet lh.hs.@dadlnet.dk
Kasserer Niels Wisbech Pedersen, Odense Universitetshospital
Sekretær Jens-Erik Varmarken, Centralsygehuset i Næstved
(JVA@cn.stam.dk)
Bestyrelsesmedlem Kjeld Søballe, Århus Amtssygehus
kjeld.soballe@mail1.stofanet.dk
Da Christian Pedersen fik færrest stemmer blev han ikke medlem af
bestyrelsen, men ville kunne træde til som suppleant indtil han formelt
efter næste generalforsamling kunne vælges. Det var glædeligt at konstatere at der var en ligelig fordeling af repræsentanter i bestyrelsen fra
både hofte- og knæsiden.
De aftrykte vedtægter i DOS bulletin nr. 3, 2002 blev vedtaget med følgende kommentarer til § 4: Man var enige om, at valgperioden for de 2
med færrest stemmer var 2 år, for på denne måde at undgå en total
udskiftning af bestyrelsen ved første valg. Dette skulle indføjes i vedtægter til vedtagelse ved næste generalforsamling. Der var i debatten talt
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om en suppleant til bestyrelsen og her enedes man om, at der også skulle indføjes en passus om dette til næste generalforsamling.
Vi kunne trække på Christian Pedersen hvis der var behov for det indtil
da. I § 7 var der enighed om at ændre fristen for indsendelse af forslag
til 2 uger før frem for 6 uger før mødet.
Næste møde vil blive afholdt i forbindelse med knækurset i Vejle i september. Ellers vil generalforsamlingen blive afholdt i forbindelse med
DOS mødet.
3. Evt. Korrespondance inden mødet i Vejle vil primært foregå over
mail eller tlf.

Jens-Erik Varmarken
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Dansk Ortopædkirurgisk
Traumeselskab
Århus 2. maj 2002
I henhold til annonce i DOS bulletin nr. 2, marts 2002 var der indkaldt
til stiftende generalforsamling med det formål at danne en interessegruppe i ortopædisk traumatologi under Dansk Ortopædisk Selskab. Flere gav udtryk for usikkerhed om mødet blev holdt, da lokalet for mødets
afholdelse ikke var annonceret i DOS Bulletins april nummer.
Der mødte 9 frem og herudover var der skriftligt eller mundtligt tilsagn
fra yderligere 7 som ønskede et selskab dannet.
De vedtagne vedtægter er trykt nedenfor.
Der blev dannet en midlertidig bestyrelse bestående af :
Formand: Kjeld Hougaard, Århus Kommunehospital
(HOU@dadlnet.dk)
Næstformand: Klaus Kjær Petersen, Aalborg Sygehus.
Kasserer: Charlotte Buch Gøthgen, Aalborg
Sygehus.(CBG@dadlnet.dk)
Sekretær: Søren Rasmussen, Bispebjerg Hospital.
Morten Schulz Larsen, Odense Universitetshospital (MSL@dadlnet.dk)
Torben Bæk Hansen, Holstebro, (tbhansen@dadlnet.dk)
Den stiftende generalforsamling vedtog et kontingent på 200 kr. Skriftlig indmeldelse til formanden (E-mail hou@dadlnet.dk) eller kasserer
(EmailCBG@dadlnet.dk).
Generalforsamlingen vedtog følgende hensigtserklæring: Foreningen vil
arbejde for dannelse af et ortopædkirurgisk traumeselskab i Norden.
Det blev vedtaget at der i forbindelse med efterårsmødet i DOS oktober
2002 vil blive indkaldt til generalforsamling i forbindelse med mødet.
Hele bestyrelsen er på valg ved denne generalforsamling.
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Vedtægter for
Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab
§1
Selskabets navn er Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab (DOT).
Danish Orthopedic Trauma Society (DOTS).
§2
Selskabets formål er at styrke ortopædkirurgisk traumatologi i Danmark. Dette sker ved:
- at fremme det videnskabelige arbejde indenfor den ortopædkirurgiske traumatologi.
- at fremme dansk ortopædkirurgisk uddannelse inden for den ortopædkirurgiske traumatologi.
- at udbygge dansk ortopædkirurgisk traumatologi´s internationale
relationer, såvel indenfor forskning som klinik.
§3
Selskabets nationale arbejde skal ske i et nært samarbejde med øvrige
ortopædkirurgiske fagområder, repræsenteret ved Dansk Ortopædisk
Selskab.
§4
Som ordinære medlemmer optages læger, som er medlem af Dansk
Ortopædisk Selskab. Interesserede medlemmer kan efter pensionering
fortsætte medlemskabet kontingentfrit, uden stemmeret.
Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret optages andre videnskabelige eller tekniske medarbejdere, med særlig interesse indenfor
ortopædisk traumatologi.
Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig anmodning, stilet til bestyrelsen. På baggrund af ansøgningen træffer bestyrelsen herefter beslutning om medlemskab.
§5
Medlemmerne er forpligtet til at betale et medlemskontingent, hvis
størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling. Stemmeret forudsætter betalt medlemskontingent.
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§6
Medlemskab ophører ved :
Skriftlig udmeldelse
Kontingentrestance ud over 2 år
Eksklusion ved generalforsamlingsbeslutning efter motiveret indstilling
fra bestyrelsen.
§7
Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer, samt
yderligere et medlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde en
uge før generalforsamlingens begyndelse.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, og kan to gange genvælges i
anden bestyrelsespost.
§8
Bestyrelsen kan udpege ad-hoc udvalg, som skal bestå af en udvalgsformand og mindst to medlemmer.
Udvalgsformanden kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Udvalget fungerer mellem to generalforsamlinger.
§9
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes mindst en gang om året ved bestyrelsens foranstaltning. Meddelelse om tid og sted samt dagsorden sendes
til medlemmerne senest 4 uger forud for mødet.
Dagsordenen skal inkludere følgende punkter:
Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg.
Behandling af indkomne forslag.
Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse og to revisorer (kun ved valgperiodens udløb)
Eventuelt.
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§ 10
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende
sager, som er optaget på den udsendte dagsorden.
Beslutning vedrørende vedtægtsændringer fordrer 2/3 majoritet blandt
de fremmødte. Når blot 1/3 blandt de fremmødte på generalforsamlingen
forlanger det, skal et sådant forslag endvidere sendes til urafstemning.
Selskabets regnskaber skal forud for forelæggelse til godkendelse på
generalforsamlingen være gennemset af selskabets revisor. Selskabets to
revisorer vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted.
§ 11
Dansk Ortopædisk Traumeselskab kan opløses, hvis 2/3 af medlemmerne skriftlig udtaler ønske herom. Beslutningen skal i så fald bekræftes på
en følgende generalforsamling med 2/3 majoritet af de fremmødte.
Opløses selskabet, træffer den opløsende generalforsamling beslutning
vedrørende anvendelsen af selskabets værdier.
Vedtaget på Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskabs stiftende generalforsamling i Aalborg 02.05.02.
Kjeld Hougaard
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YOS Generalforsamling
Beretning fra formanden
Det forgangne år har været meget stille. Bestyrelsen skal nu til at sige
farvel til de sidste af de medlemmer, der var med til at starte foreningen.
Jeg falder for tidsgrænsen og derfor har det været underligt for mig, at
bestyrelsen i det forgangne år kun har kunnet samles sporadisk, idet
betyrelsesmedlemmerne fra det jyske og fynske område kun har deltaget
meget lidt i vores arbejde. Vi har på trods af dette forsøgt at arbejde i et
sædvanligt omfang, men dette har ikke kunnet lade sig gøre.
På trods af, at der stadig mange steder foregår en uddannelse af en kvalitet så ringe, at det er svært at acceptere, har det været endnu sværere at
få kolleger til at stå frem og fortælle om problemerne og endnu vanskeligere at holde fast i kritikken af de enkelte afdelinger, når det er kommet til stykket.
Uddannelsen lider på alle niveauer, men der er selvfølgelig ikke kun
dårlige afdelinger. Det har fra min side været et stort ønske at forsøge at
få en relativt objektiv bedømmelse af de enkelte afdelinger, hvad angår
arbejdsforhold og mulighed for uddannelse i såvel introduktonsstillinger, undervisningsstillinger som 1. reservelægestillinger. Det er et arbejde, der er meget tidskrævende og det kræver en meget aktiv bestyrelse
med deltagelse fra alle regioner af landet. Jeg synes stadig at det er en
del af denne forenings virke sammen med et ambitiøst målprogram, der
kan virke som en inspiration til afdelingerne.
Vi ved at der i øjeblikket foregår megen dårlig undervisning og at vore
yngste kolleger laver meget ikke-lægeligt arbejde, og at en meget stor
del af den reelle arbejdstid, ikke mindst for introduktionsstillingernes
vedkommende, foregår med pasning af skadestue og kun meget lidt
arbejde i relation til ambulatorier og operationsgangen, samtidig med, at
det kun i et relativt lille omfang er de yngste læger, der går stuegang.
Samlet må man derfor konkludere, at det grundlag, der udgør udvælgelsen for ortopædkirurger er meget ringe. På den baggrund er det ikke
underligt, at der forekommer forløb i uddannelsen, hvor læger i undervisningsstilling har svært ved at opfylde de ellers ikke særligt høje krav,
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der er for godkendelse af undervisnings-stillingen.
Endnu har vi ikke været præsenteret for kursister, der ikke er blevet speciallæger, men for nogle har vejen ikke været let, og for enkelte har det
været nødvendigt med en forlængelse af 1. reservelægestillingen med op
til et halvt år.
Vores samarbejde med de øvrige skærende yngre læge organisationer
har i det forløbne år været meget indskrænket. Der var aftalt flere møder,
hvortil først FYGO og siden YDK skulle indkalde med dagsorden, men
til ingen af disse møder kom der indkaldelse. Samarbejdet er stadig vigtigt, og i det næste år må vi forsøge at få dette samarbejde til at fungere.
Problemerne ligner til dels hinanden, og da begge de to andre organisationer har været gennem deres svære periode efter opstarten med
udskiftning af de personer, der oprindeligt tog initiativ til dannelsen,
synes jeg stadig, at vi kan lære meget af at læne os op ad dem. FYGO
har medvirket til at der i inspektorordningen for gynækologi og obstetrik
nu følger en fra FYGO med på alle inspektorbesøg. Ordningen er endnu
så ny, at man ikke kan afgøre om det er en succes, men man kan i hvert
fald sige, at det er en anerkendelse af, at vi i de yngre specialselskaber
sidder inde med en ikke ubetydelig viden hvad angår uddannelsen.
Gennem primært Lasse Bayer har vi haft et samarbejde med YNK
(Yngre Nuklearmedicineres Klub) og FYR (Foreningen af Yngre Radiologer) om et eftermiddagsarrangement om billeddannelse i ortopædkirurgi. Kurset var rimeligt bredt annonceret på de københavnske hospitaler og blev afholdt på Frederiksberg, men igen var fremmødet noget
skuffende, trods det faktum at der ikke var et deltagergebyr.
Generelt er det i perioder meget vanskeligt at engagere såvel yngre som
ældre kolleger i emnediskussioner, selv om der kommer gode kræfter og
holder de indledende oplæg. Jeg tror ikke, at det er umuligt at lave den
slags seancer, men til gengæld skal man gøre en stor indsats for at opnå
en kultur, hvor det er en naturlig del af vores efteruddannelse.
Vi har i dele af bestyrelsen i det forløbne år haft en diskussion af, hvad
der egentlig skal til for at løse den opgave, som vi mener en bestyrelse
skal have, samtidig med, at vi har diskuteret meget ivrigt, om vi
som forening kan overleve. Hvis ikke der kommer et væsentligt større
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engagement ikke bare fra bestyrelsen, men også fra medlemmerne, kan
YOS ikke på længere sigt være en organisation, som der regnes med,
og hvis dette ikke er tilfældet kan man lige så godt nedlægge foreningen.
En nyvalgt bestyrelse vil stå med et meget betydeligt arbejde foran sig,
og jeg mener stadig, at foreningen har en berettigelse. Der er stadig
meget, der halter på det uddannelsesmæssige område, og stadig masse
kulturbarrierer, som skal overvindes før vi kan sikre os selv en tilstrækkelig god uddannelse til, at vi også føler os som speciallæger, når vi har
opnået speciallæge-anerkendelse.
Jeg vil til de folk, der overvejer at lade sig opstille, sige, at det at deltage i bestyrelsesarbejde er ret tidskrævende, men til gengæld er det et
givende arbejde, hvis man giver sig tid til det. Det er vigtigt at der stadigvæk findes dette forum for diskussion af vore forhold, så derfor vil
jeg ønske en ny bestyrelse alt muligt held og lykke i det fremtidige arbejde.
Ovenstående beretning blev afholdt på den nyligt indkaldte generalforsamling i Aalborg i forbindelse med DOS forårsmøde. Til denne generalforsamling var der fem af de syv bestyrelsesmedlemmer, idet et af
medlemmerne af bestyrelsen havde meldt afbud, mens et enkelt glimrede ved sit fravær uden at meddelelse sig til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ud over de fem var der én person, nemlig en 1. reservelæge fra
Thisted, der endnu ikke var indmeldt i foreningen. Som jeg nævner i min
beretning er det bestyrelsens opgave at lede foreningen mellem generalforsamlingerne, men det skal være ud fra de retningslinier, der vedtages
af generalforsamlingen. Vi har i den siddende bestyrelse besluttet at forsætte som en slags "forretningsbestyrelse" på trods af, at vi er flere, der
er faldet for foreningens tidsgrænser. Som nævnt i beretningen er det
nødvendigt med en ny bestyrelse, og jeg mener at foreningen er vigtig.
For det næste år har vi besluttet at fortsætte kontingentfrit for alle medlemmer, idet foreningen råder over et beløb, der er tilstrækkeligt stort til,
at man kan få gang i et fornuftigt arbejde.
I forbindelse med årsmødet i København vil vi fra bestyrelsens side
arrangere en generalforsamling, hvor friske emner til en bestyrelse vil få
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mulighed for at gå ind i arbejdet. Hvis man er meget ny i foreningsarbejde vil jeg og sikkert andre fra den nuværende bestyrelse tilbyde at bistå med råd og vejledning i praktisk arbejde.
Hvis alle mener, at deres uddannelse er perfekt og der således ikke er
brug for en forening som YOS kan man jo mene, at vi er i en meget lykkelig situation, desværre tror jeg ikke, at det er sådan at det hænger sammen.
Jeg vil til stadighed fortsætte med at stille spørgsmål vedrørende vores
uddannelse og håber at mange andre vil gøre lige sådan. I tiden indtil den
næste generalforsamling er alle velkomne til at kontakte mig, og jeg
lover at svare alle så hurtigt, som det er muligt.
Kim Holck
E-mail kim.holck@ah.hosp.dk
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Boganmeldelse :

"Fodproblemer"
3. udg., Ortopædkirurg, dr.med. Bengt Lund.,
128 sider, 268,- incl. moms og forsendelse.
Velkommen til endnu en bog i en velkendt og velrenommeret serie.
Teksten er generelt præcis og stregen enkel, instruktiv, ofte morsom.
Foden inddeles i 7 regioner, i hvilke der ialt gennemgås 76 tilstande i
princippet efter samme overskrifter. Herudover findes afsnit om klinisk
vurdering, fejlstillinger og deformiteter, diverse og gigtlidelser, desuden
er der indlæg. Der er ikke indeks, men udførlig indholdsfortegnelse,
ingen referencer, men litteraturliste.
Der berøres også psykosociale aspekter, bl.a. 10 bud, der er karakteristiske for psykisk overbygning. Det 10. bud gælder dog ikke kun patienten
og lyder "Der er modstand mod blokader - og hvis de gives hjælper de
ikke". En tegning med teksten "Slap holdning på grund af dårlig muskulatur" ligner grangiveligt Polle fra Snave.
Der anbefales 15, gentager 15, rutine blodprøver, der skal tages ved alle
ikke traumatiske ledtilfælde, og ved særlig mistanke kan der suppleres
med yderligere 13. Den første prøve der anbefales er heldigvis hæmoglobin, - så har man jo i hvert fald en udgangsværdi.
Barnefoden bliver generelt godt gennemgået i afsnittet: Fejlstillinger og
deformiteter. Afsnittet om klumpfødder er orienterende, men
klumpfods-behandling skal jo også kun foregå i meget få centre. Man
kunne ønske et samlet afsnit om ældrefoden, men de relevante lidelser er
beskrevet.
Ud over enkelte stavefejl, bl.a. en på forsiden, er der få skønhedsfejl.
Bogen egner sig for ortopædkirurgiske kursister, ortopædkirurger og
andre bl.a. praktiserende læger med særlig interesse. Om prisen 268,- er
for høj vil salget vise.
Bogen kan anbefales uden forbehold.
Hans Henrik Strange-Vognsen
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Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab
Som led i selskabets sommermøde 31.-8. - 1.-9. 2002 afholdes

Symposium om Achillesseneproblemer
Lørdag d. 31.8. 2002 kl. 13.00-16.00
Program:
Behandling af akutte Achillessenerupturer med fokus på aktiv
rehabilitering
Kroniske problemer, tendinitter/tendinoser
Achillessenerekonstruktion
Foredragsholdere:
Læge, PhD-stud. Tom Ringstrøm, Århus, speciallæge Peter
Angermann, Kbh, ovl. Jon Karlsson, Göteborg
Sted:
Feriecenteret Skt. Helene, Tisvildeleje (www.helene.dk)
Pris:
250 kr. for ikke-medlemmer (evt. frokost 12-13, 100 kr.)
Pr. check el. Lægernes Pensionsbank 6771 0006088925
Tilmelding:
Ovl. Preben Lass, Ortopædkir. Afd., Aalborg Sygehus,
Postboks 365, 9100 Aalborg, plass@aas.nja.dk, 99322579,
fax. 99323026
Tilmelding senest d. 23.8.2002
Mødet er åbent for alle interesserede medlemmer af DOS
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Kirurgisk behandling af knæartrose:
DOS E-kursus: Onsdag den 11. september 2002, kl.09:00 - 18:00
Sted:
Munkebjerg Hotel, Vejle
Arrangør:
Interessegruppe for Hofte- og Knæalloplastik
09.00-09.15
Velkomst og introduktion (Svend Østgaard)
09.15-09.30
Epidemiologi og behov (Stig Sonne-Holm)
Unikompartementel artrose. Moderator : Niels Wisbech
09.30-09.45
Osteotomi (Poul T. Nielsen)
09.45-10.00
Alloplastik (Torben Sandberg Sørensen)
10.00-10.30
Cross fire
10.30-11.00
Pause
TKA; Indikationer og teknik; Moderator: Morten Kramhøft
11.00-11.20
Indikationsområder (Bjarne Lund)
11.20-11.40
Basal teknik og adgange (Frank Madsen)
11.40-12.00
Diskussion
12.00-13.00
Frokost
Primær knæalloplastik; Moderator: Christian Pedersen
13.00-13.10
Cementeret knæalloplastik (Erik Hørlyck)
13.10-13.20
Ucementeret knæalloplastik (Per Wagner)
13.20-13.30
Cross fire
13.30-13.40
Cruciate retaining (Henrik Schrøder)
13.40-13.50
Posterior stabilized (Claus Munk)
13.50-14.00
Cross fire
14.00-14.10
Patellakomponent? Ja! (Frank Madsen)
14.10-14.20
Patellakomponent? Nej! (John Bømler)
14.20-14.30
Cross fire
14.30-15.00
Pause
Den komplicerede primære TKA; Moderator: Henrik Schrøder
15.00-15.10
Stort knogletab (Niels Wisbech)
15.10-15.20
Kontraktur og instabilitet (Henrik Schrøder)
15.20-15.30
Ekstraartikulær deformitet (Chr. Pedersen)
15.30-15.50
Diskussion
15.50-16.00
Pause
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Komplikationer; Moderator: Søren Falstie-Jensen
16.00-16.10
Protesenære frakturer (Svend Østgaard)
16.10-16.20
Den inficerede knæalloplastik (Torben S. Sørensen)
16.20-16.30
Den smertende knæalloplastik (Jørn Jensen)
16.30-16.50
Diskussion
16.50-17.00
Pause
Artrodese og revisionsknæalloplastik; Moderator: Bjarne Lund
17.00-17.10
Artrodese (Henrik Schrøder)
17.10-17.30
Revisionsknæalloplastik (Chr. Pedersen)
17.30-18.00
Afslutning og evaluering; Svend Østgaard
7 kategori 1 CME point.
Tilmelding til DOS E-kursus i “Kirurgisk behandling af knæartrose”
d. 11.9. 2002 på Munkebjerg Hotel, Vejle:
Pris kr. 600 ,- SIDSTE FRIST for indbetaling er d. 15.8. 2002
---------------------------------------------------------------------------------Bankoverførsel: NORDEA, kontonr. 1911-3484-102-138
Storegade, 8382 Hinnerup, (husk indbetaler navn)
eller check til:
Per Kjærsgaard-Andersen,
Bekkasinvej 29, 8382 Hinnerup.
Nedenstående tilmelding sendes - SAMTIDIG med indbetalingen - til:
Per Kjærsgaard Andersen, Bekkasinvej 29, 8382 Hinnerup.
-------------------------------------------------------------------------------------Navn:__________________________________________________
Stilling:_________________________________________________
Adresse:________________________________________________
_______________________________________________________
Betaling af kr. 600 på: bankkonto_____

check_______

Dato________
Underskrift_________________________________
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