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Forord 

Kære medlemmer af DOS
Dette år skulle vi have fejret vores 75-års jubilæum. Mange havde lagt kræfter 
i at planlægge en DOS kongres med mange gode symposier og videnskabelige 
sessioner på højt fagligt niveau. Et af højdepunkterne på kongressen skulle have 
været vores festlige jubilæumssymposium arrangeret af Bjarne Møller-Madsen 
og Steen Bach Christensen. Sådan skulle det dog ikke ende. COVID pandemien 
tvang os til at aflyse DOS kongressen.

I stedet for DOS kongressen afholdes ”DOS Best Papers” og generalforsamling d. 
22. oktober fra kl. 15. Begge sessioner bliver online, og man kan tilmelde sig ved 
at skrive til DOS’ sekretær Helena Reinholdt (office@ortopaedi.dk). Tilmelding 
åbner medio oktober. 

DOS kongressen vender tilbage næste år i uge 46 på Hotel Scandic Falkoner i 
København. Her fejrer vi vores 75-års jubilæum med et års forsinkelse.

Aflysning af DOS kongressen har betydning for at fagområderne heller ikke kan 
afholde deres generalforsamlinger. Følg med på vores hjemmeside, hvor alle 
fagområderne har mulighed for at få offentliggjort information om deres online 
aktiviteter. Det samme gælder for alle de mange spændende aflyste sessioner, 
som for nogens vedkommende bliver til webinars. 

DOS Bulletinen plejer at være fyldt med information om alle de interessante 
aktiviteter på DOS kongressen. I år er bulletinen en light udgave grundet aflys-
ningen af kongressen.  Selvom alle de videnskabelige sessioner er aflyst, er det 
dog stadig muligt at læse alle accepterede abstrakts. Du finder dem på vores 
hjemmeside (www.ortopaedi.dk). 

God læselyst,

Thomas Jakobsen,
Redaktør DOS   

mailto:office@ortopaedi.dk
http://www.ortopaedi.dk
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DOS generalforsamling og 
DOS Best Papers

Torsdag d. 22. oktober 2020

15:00 – 16:30  DOS Best Papers

16:30 – 16:45 Uddeling af priser og legater
  DOS Best Papers
  Best PhD 2020
  Best Published Paper 2020
  YODA priser
  Uddelinger fra Guildal Fonden
  Uddelinger fra DOS Fonden

16:45 – 18.15 Generalforsamling i DOS

Alle sessioner vil foregå online. Grundet behov for afstemning kræves der til-
melding. Link til sessionerne fås ved at skrive til DOS sekretær Helena Reinholdt 
(office@ortopaedi.dk). Tilmelding åbner medio oktober og vil blive annonceret 
på DOS hjemmesiden.

Alle abstrakts til DOS Best Papers kan ses på DOS hjemmesiden.

mailto:office@ortopaedi.dk
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Generalforsamling i DOS 

Torsdag den 22. oktober 2020  
kl. 16.45 – 18.15

Generalforsamlingen afvikles online med begrænset mulighed for fysisk 
deltagelse på Herlev Hospital. 

Deltagelse kræver grundet afstemning tilmelding til DOS sekretær Helena 
Reinholdt (office@ortopaedi.dk). Tilmelding åbner medio oktober.

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Udvalgsberetninger
i. Videnskabeligt Udvalg
ii. Kvalitetsudvalget
iii. Uddannelsesudvalget

 
4. Kassererens beretning

i. Regnskab
ii. Kontingent
iii. DOS Fonden

5. Indstilling til vedtægtsændring §13 stk. 2. – Videnskabelig Udvalg

6. Valg til bestyrelse og udvalg
i. Afgående formand Morten Schultz Larsen udgår af bestyrelsen. 

Nuværende formand Bo Sanderhoff Olsen afgår som formand for 
selskabet og forsætter i bestyrelsen som afgående formand. Nuvæ-
rende næstformand Torben Bæk Hansen afgår som næstformand og 
er på valg som formand for selskabet.  

ii. Bestyrelsen indstiller Michael Mørk Petersen til ny næstformand.  
iii. Formand for Videnskabeligt Udvalg Peter Toft Tegnberg er pr. 

mailto:office@ortopaedi.dk


DOS Kongressen 2020 · 7

16.01.2020 udtrådt af Videnskabeligt Udvalg efter eget ønske. 
Samme dag indsatte bestyrelsen for DOS Thomas Jakobsen, redaktør 
i DOS bestyrelse og menigt medlem af Videnskabeligt Udvalg som 
konstitueret formand. DOS bestyrelse indstiller til valg af Thomas 
Jakobsen som formand for Videnskabeligt Udvalg til og med general-
forsamlingen 2021.

iv. Redaktør Thomas Jakobsen afgår fra posten som redaktør for selska-
bet og kan ikke genvælges. Bestyrelsen indstiller Jan Duedal Rölfing 
til denne post.

v. Videnskabeligt Udvalg
 Valg af menigt medlem
vi. Uddannelsesudvalget

7. DOS vedtægter §14: Opdatering af ”retningslinjer for ansættelsesudvalg til 
besættelse af HU-stillinger”

8. Skift af eksternt medlem af bestyrelsen for DOS Fonden (advokatskift)

9. Information om fremtidige DOS kongresser i uge 46 fra 2021

10. Eventuelt

Vedr. dagsordenens punkt 5:
Indstilling til vedtægtsændring § 13 stk. 2 – Videnskabeligt Udvalg

Motivation for indstilling
Videnskabeligt Udvalg består af en formand og 4 medlemmer, herunder DOS 
redaktør som har en fast plads i udvalget. En meget stor del af arbejdet i udval-
get består i planlægningen af DOS kongressen. De år hvor kongressen skifter 
lokalitet går næsten alt arbejdet med planlægning. 
Grundet udvalgets relative lille størrelse er der år, hvor der på DOS generalfor-
samling sker udskiftning af 2-3 medlemmer af Videnskabeligt Udvalg. Dette 
påvirker overlevering af viden om driften i udvalget og dets robusthed.
DOS bestyrelsen indstiller til vedtagelse af følgende vedtægtsændring. Der ind-
stilles endvidere til at vedtægtsændringen træder i kraft på generalforsamlingen 
2020, således at et nyt ekstra medlem til Videnskabeligt Udvalg kan vælges på 
generalforsamlingen 2020.
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Nuværende vedtægt § 13 stk. 2 - Videnskabeligt Udvalg
Generalforsamlingen vælger et videnskabeligt udvalg. Udvalgets opgave er at 
sikre og udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder efter aftale med 
bestyrelsen at planlægge selskabets videnskabelige møder. Udvalget udarbej-
der indstilling til bestyrelsen om modtagere fra DOS Fonden samt vedligeholder 
oversigt over danske ortopædkirurgiske publikationer, herunder videnskabelige 
afhandlinger på selskabets hjemmeside.  Udvalget består af formand og 4 med-
lemmer, herunder selskabets redaktør, der er medlem af udvalget. Udvalgets 
formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen jf. § 5.

De 3 øvrige medlemmer af udvalget vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én 
gang. Ét af disse udvalgsmedlemmer skal på valgtidspunktet være yngre læge.

Forslag til valg af medlemmer af det videnskabelige udvalg skal være Selskabets 
formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.

Ændringsforslag til §13 stk. 2 - Videnskabeligt Udvalg
Generalforsamlingen vælger et videnskabeligt udvalg. Udvalgets opgave er at 
sikre og udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder efter aftale med 
bestyrelsen at planlægge selskabets videnskabelige møder. Udvalget udarbej-
der indstilling til bestyrelsen om modtagere fra DOS Fonden samt vedligeholder 
oversigt over danske ortopædkirurgiske publikationer, herunder videnskabelige 
afhandlinger på selskabets hjemmeside.  Udvalget består af formand og 5 med-
lemmer, herunder selskabets redaktør, der er medlem af udvalget. Udvalgets 
formand og redaktør er begge medlemmer af bestyrelsen og vælges af ge-
neralforsamlingen jf. § 5.

De 4 øvrige medlemmer af udvalget vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én 
gang. Ét af disse udvalgsmedlemmer skal på valgtidspunktet være yngre læge.

Forslag til valg af medlemmer af det videnskabelige udvalg skal være Selskabets 
formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.
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Vedr. dagsordenens punkt 6:
Valgregler i henhold til selskabets vedtægter:

§ 5
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af besty-
relsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før generalfor-
samlingens begyndelse.
Forslag til valg af medlemmer til Uddannelsesudvalget og Videnskabeligt Udvalg 
skal være selskabets formand i hænde senest 1 time før den årlige generalfor-
samling.

§13 stk. 1
Uddannelsesudvalg
Generalforsamlingen vælger et uddannelsesudvalg. Udvalgets opgave er plan-
lægning og koordinering af Selskabets uddannelses- og kursusvirksomhed samt 
at vejlede bestyrelsen i sager af uddannelsesmæssig karakter. Udvalget består 
af formand og 5 medlemmer. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og 
vælges af generalforsamlingen jf. § 5. 
Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig afstemning af læger ansat i ortopædki-
rurgisk hoveduddannelsesstilling. Medlemmet, der skal være medlem af Dansk 
Ortopædisk Selskab, vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en 
hoveduddannelsesstilling. 
Ét udvalgsmedlem indstilles af bestyrelsen for YODA (Yngre Ortopædkirurger 
Danmark). Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab, 
indstilles for en 2-årig funktionsperiode. Genindstilling kan ikke finde sted. 
De 3 øvrige medlemmer af udvalget, der skal være speciallæger på valgtids-
punktet, vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang. 
Forslag til valg af medlemmer af uddannelsesudvalget skal være Selskabets 
formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling. I tilfælde af, 
at der gennemføres afstemninger til udvalget, og der opstår stemmelighed, er 
formandens stemme gældende. 
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Vedr. dagsordenens punkt 7:
Indstilling til vedtægtsændring §14: Opdatering af ”retningslinjer for 
ansættelsesudvalg til besættelse af HU-stillinger”

Motivation:
Jf. Notat vedr. Ansættelsesprocedure og forretningsorden fra Danske Regioner 
3. Marts 2017 skal Dansk Ortopædisk Selskab mindst indstille to repræ-
sentanter, heraf en speciallæge og en læge under uddannelse i specialet. 
Hovedkursuslederen har ikke, som tidligere beskrevet, en fast plads i ansæt-
telsesudvalget. Aktuelt er DOS repræsenteret i hvert af de tre ansættelsesud-
valg med en speciallæge og en yngre læge under uddannelse i specialet. Der er 
derfor behov for en vedtægtsændring for at tilpasse DOS’ vedtægter til Danske 
Regioners forretningsorden for ansættelsesudvalgene.

Nuværende vedtægt:
§ 14:
Dansk Ortopædisk Selskab deltager i den decentrale vurdering af ansøgere til 
hoveduddannelsesstillingerne i ortopædisk kirurgi. Hovedkursuslederen har 
plads i alle tre uddannelsessekretariaters ansættelsesudvalg. Dansk Ortopædisk 
Selskab udpeger desuden mindst 2 deltagere til hvert ansættelsesudvalg i ud-
dannelsesregionerne.

Forslag til ændring:
§ 14:
Dansk Ortopædisk Selskab deltager i den decentrale vurdering af ansøgere til 
hoveduddannelsesstillingerne i ortopædisk kirurgi. Dansk Ortopædisk Selskab 
udpeger mindst to repræsentanter til hvert ansættelsesudvalg i uddannelsesre-
gionerne, heraf en speciallæge og en yngre læge under uddannelse i specialet. 
Eventuelle suppleanter udpeges ligeledes af Dansk Ortopædisk Selskab.
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Formandens beretning 
2019/2020
Selskabet havde pr. 31.12.2019 1.038 medlemmer. I det forgangne år har 17 
medlemmer meldt sig ud af selskabet og 8 kolleger er afgået ved døden 2019.
Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til 23 nye medlemmer i 2019. 

Ahmed Kurmasha Alireza Gelinimoghaddam

Ann Hyldahl Nymann Anne Lysgaard Schulz

Betina Hauge Madsen Cecilie Mølgaard Arildsen

Christian Rasmussen Christina Qvistgaard Horsfeldt Poulsen

Henrik Johan Sjølander Jan Robert Tarnowski

Joakim Jensen Jonas Ordell Frederiksen

Kasper Staghøj Sinding Kia Cirkeline Møller Hansen

Mads Emil Jacobsen Mads Holm Gude

Martin Kirkegaard Michael Houlind Larsen

Morten Kjær Müjgan Yilmaz

Sahar Moeini Samira Naderifar

Susanne Caroline Närhi
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Bestyrelsen 
· Formand Bo Sanderhoff Olsen
· Næstformand Torben Bæk Hansen
· Afgående formand Morten Schultz Larsen
· Kasserer Marie Fridberg
· Redaktør Thomas Jakobsen
· Formand for Uddannelsesudvalget Andreas Peter Balslev-Clausen
· Formand for det videnskabelige udvalg Thomas Jakobsen (konstitueret si-

den januar 2020 hvor Peter Toft Tengberg udtrådte af bestyrelsen)
· Formand for Kvalitetsudvalget Frank Damborg 

· Selskabets sekretariat ledes af Helena Reinholdt Brodersen siden april 2020, 
her afløste hun selskabets mangeårige sekretær Gitte Eggers, der valgte at 
gå på pension, men fortsætter på nedsat tid, frem til kongressen 2020.   

I denne DOS Bulletin kan du også læse formandsberetning fra DOS 
Uddannelsesudvalg, Videnskabeligt Udvalg og Kvalitetsudvalg.

Møder og emner. Vi har holdt 7 møder i bestyrelsen og i skrivende stund 
mangler vi endnu 1 inden generalforsamlingen i oktober. 
Året har været præget af økonomi optimering, at vi har skiftet sekretær, nyt 
kongres sted og Covid 19 pandemien.
Året og bestyrelsens arbejde har været meget påvirket af Covid 19 pandemi-
en. Vi har afholdt møder ”med afstand”, også vores kongres er i år blevet aflyst 
pga. regeringens forsamlingsforbud. Det er noget vi ikke har prøvet før, og det 
er ekstra ærgerligt i et år hvor DOS har 75-års jubilæum. Bestyrelsen havde el-
lers planlagt en spændende kongres på Hotel Scandic Falconer på Frederiksberg 
i København, med jubilæumssymposium, stærke videnskabelige og faglige ses-
sioner, og mange gode abstracts samt gensyn med mange af foreningens tidli-
gere formænd. Vi har nu udskudt kongressen til 2021 i uge 46, hvor kongressen 
fremover vil afholdes for at koordinerer vores kongres med anæstesiologien. I 
år afløses kongressen af online generalforsamling, ”Best Papers” og uddelinger 
torsdag 22. oktober kl. 15.00 – 19.00.
Møderne blev frem til april i år organiseret og refereret af Gitte Eggers, der i 
mange år har være selskabets kompetente og dygtige sekretær. Gitte har givet 
selskabet et professionelt ansigt udadtil, og hun har været ankerkvinden for tal-
rige bestyrelser og formænd. Gitte har haft et ønske om at gå på pension, og 
derfor har vi, efter en god proces med flere kompetente ansøgere, ansat Helena 
Reinholdt Brodersen, der til daglig fungerer som sekretær på ortopædkirurgisk 
afdeling i Kolding. Helena er startet i en vanskelig tid, men har allerede bidraget 
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med sin personlighed, erfaringer og professionalisme. Vi glæder os meget til det 
fortsatte samarbejde. Gitte Eggers fungerer i en deltidsstilling frem til udgangen 
af oktober.
Corona virus og Covid 19 pandemien har betydet et noget anderledes ar-
bejdsår for alle vores medlemmer, hvor mange kollegaer har fungeret på medi-
cinske afsnit, med behandling af Covid 19 patienter i foråret. Heldigvis er orto-
pædkirurger omstillingsparate læger, og jeg ved at vi har bidraget til at Danmark 
indtil videre er sluppet nådigt igennem krisen.
I vinter valgte Peter Toft Tengberg, af personlige årsager, at udtræde af besty-
relsen. Det var meget ærgerligt, da vi havde lært Peter at kende som en dyg-
tig og bidragende aktør, som formand for Videnskabeligt Udvalg. Heldigvis har 
Thomas Jakobsen tilbudt sin hjælp og han er nu konstitueret som formand for 
Videnskabelig Udvalg aktuelt frem til kongressen, her vil vi i bestyrelsen indstille 
til at Thomas vælges som bestyrelsesmedlem og formand for Videnskabeligt 
Udvalg frem til og med udløbet af Peters normale funktionstid, kongressen 
2021, for at sikre funktionen i Videnskabeligt Udvalg, der er en nøglespiller i 
organisering af vores kongres.    
Sidste års kongres blev et vendepunkt for DOS. Vi indførte brugerbetaling, vi 
bad MCI organiserer vores Industri udstilling og vi mødtes for første gang i man-
ge år i provinsen, nemlig på Vingsted centret. Det var ikke uden udfordringer. 
Men samlet set blev kongressen en stor succes med mange deltagere, mange 
nye tiltag, et stærkt videnskabeligt program, der endnu engang viste DOS’ styr-
ke, og en stor industri udstilling med repræsentation af alle de relevante firmaer. 
Vi afsluttede året med sorte tal på bundlinjen, hvilket var en stor tilfredsstil-
lelse for os efter forrige års kongres, med fravær af store dele af industrien. 
Resultatet skyldes at Marie Fridberg i samarbejde med bestyrelsen har arbejdet 
dedikeret med at begrænse udgifter og optimerer vores økonomiske resultat, 
Marie vil senere fremlægge årets detaljerede regnskab. 
Vi har i bestyrelsen, med erfaringerne fra kongressen i 2019, evalueret på for-
løbet. Vi har på baggrund heraf valgt at tage organiseringen af industriudstil-
lingen tilbage i sekretariatet og i bestyrelsen, og opsige samarbejdet med MCI. 
Primært for at styrke DOS’ økonomi. 
Hjemmesiden bestyres frem til årets kongres af Thomas Jakobsen i samarbejde 
med Sundvision, med stor dygtighed. Kontrakten med Sundvision er netop gen-
forhandlet, og fortsætter i yderligere 2 år, da vi har været meget tilfredse med 
samarbejdet og de økonomiske forhold omkring hjemmesiden. Hjemmesiden er 
igen i år yderligere frisket op med nyt udtryk, hvor vi igen forsøger at fremme 
synligheden af de emner, der har betydning for medlemmerne i DOS. 
Thomas afslutter i år sine 6 år som bestyrelsens redaktør. Jeg vil gerne benytte 
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lejligheden til at takke Thomas for en ekstraordinær stor indsats for selskabet. 
Thomas har med stor viden, professionalisme og et godt og vindende væsen, 
bidraget til bestyrelsens arbejde og trivsel, samt den fortsatte udvikling af en 
flot hjemmeside. Vi håber at generalforsamlingen vil tillade valg af Thomas som 
formand for Videnskabeligt Udvalg i 1 år.    
Vi har tidligere i DOS bestyrelsen og i Strategiplan 2018, besluttet os for at 
fremme vores synspunkter, vedrørende ortopædkirurgien i Danmark, igennem 
mere synlighed i medierne. I det forløbne år har vi haft flere læserbrev i både 
Dagens Medicin og i Altinget om fagrelevante emner, forudgået af publikation 
som klummer på vores hjemmeside. Vi har offentliggjort vores indstilling om 
uddannelse, udbud, behandlingsgaranti og ekstraordinær benchmarking af re-
sultater efter hofte-alloplastikker. Det har sikret os synlighed blandt beslut-
ningstagere og har også ført til interview i TV med DR. I bestyrelsen mener 
vi, at denne øgede synlighed vil gavne os som gruppe, og føre til at også vores 
synspunkter får en plads i debatten, der ofte er styret af andre dagsordener 
end de rent faglige og videnskabelige. Vores holdninger til konkrete emner er 
altid synliggjort i klummer og på hjemmesiden, i den rubrik der benævnes ”DOS 
mener”. Bestyrelsen er altid tilgængelig for diskussioner med medlemmerne, og 
flere gange har medlemmerne gjort os opmærksomme på konkrete problemstil-
linger, der krævede DOS` opmærksomhed. 
EFORT-kongressen i år blev aflyst pga. Covid 19. Søren Overgaard er fortjent 
blevet valgt til Scientific Chair i EFORT. Vi tror det styrker organisationen viden-
skabeligt og fagligt, og vi støtter Søren i hans arbejde for EFORT. I år afholdes 
årets EFORT-kongres virtuelt på nettet i dagene 28. til 30. oktober. Vi havde 
uddelt flere stipendier til EFORT-kongressen i Wien, men støtter nu i stedet for 
registreringen til den web-baserede kongres. Næste års fysiske kongres er, om 
Covid 19 vil, planlagt til at finde sted i Wien i dagene 30. juni til 2. juli 2021. 
Arbejdet i EFORT med særligt fokus på de nye regler i EU om regulering og cer-
tificering af ”Medical Devices”, herunder ortopædiske implantater i alle afskyg-
ninger, fortsætter. Det er en meget omfattende proces, der pga. af Covid 19 er 
udskudt 1 år. Jeg tror ikke vi helt forstår hvor megen indflydelse, disse regler vil 
få på vores arbejde, gennem en gennemregulering og sandsynlig begrænsning i 
det antal forskellige implantater vi har til rådighed. DOS støtter fortsat EFORT i 
det store arbejde. 
Også NOF måtte i år aflyse sin 100-års jubilæums kongres, der var planlagt i 
Trondhjem i maj. Det var ærgerligt, da Norge havde planlagt en meget flot kon-
gres. DOS ville i Trondhjem fortsætte arbejdet med at reformerer NOF til at blive 
en mere aktiv organisation, til glæde for vores medlemmer. Generalforsamlingen 
i NOF er udskudt til november og afholdelse da i Amsterdam. Vi har i det for-
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løbne år, sammen med NOF-bestyrelsen arbejdet på at optimerer arbejdet i or-
ganisationen, men er også her sat på standby pga. Covid 19.
Arbejdet med de Korte Kliniske Retningslinjer (KKR) fortsætter uforandret 
under Frank Damborgs ledelse. Alle fagområder deltager i arbejdet, og vores mål 
med at hvert fagområde årligt formulerer en KKR, ser ud til at lykkes. I år har vi 
arbejdet med at sikre synlighed af disse KKR, hvilket også er et emne, der har 
fokus centralt fra i form af Læge Videnskabelige Selskaber (LVS), der arbej-
der for udbredelsen af behandlingsinstrukser med fokus på at fremme ”kloge 
kliniske beslutninger”.   
Målbeskrivelsen for Ortopædkirurgien er efterhånden gennemarbejdet med 
læringsmål og optimering af de læringsredskaber, der anvendes på A-kurserne. 
Andreas Balslev-Clausen, indtrådte i bestyrelsen sidst år, og han har ydet en 
meget flot indsats med det fortsatte arbejde, hvor også YODA har bidraget me-
get konstruktivt. Resultaterne præsenteres på et webinar i efteråret, og vil i de 
kommende år sikre faglighed og læring på kurserne. 
Den løbende forretning har været fyldt af covid 19. Derudover har arbejdet i 
kirurgisk forum i år fyldt mere end sædvanligvis. Der har været fokus på støtte 
til uddannelse, CME-point, arbejdet omkring hvordan vi fastholder vores indfly-
delse på uddannelsen og arbejdet med at fremme forholdene med den postgra-
duate uddannelse, evt. med oprettelsen af tidsbegrænsede Fellow Ships. Det er 
emner som vi har svært ved at løfte alene, men også emner hvor vi har en fælles 
dagsorden med de andre kirurgiske specialer. I kirurgisk forum har vi oplevet et 
frugtbart samarbejde med kirurgerne, og vi arbejder også her med tidsmæs-
sigt at samle de kirurgiske årsmøder, for at sikre at møderne ikke flere gange 
om året skal føre til nedlukninger på OP. Derudover har vi igen haft et frugtbart 
samarbejde med det nye akutspeciale omkring beskrivelse af arbejdsopgaver 
og definition af snitfladerne til ortopædkirurgi. 
Dette er min sidste formandsberetning. Det har været 2 interessante år, med 
mange arbejdsopgaver. Det har været en stor mundfuld og med spændende 
udfordringer, oftest andre end jeg havde forestillet mig! Det har altid været en 
stor ære for mig at lede arbejdet i DOS bestyrelsen! 
Samarbejdet med den øvrige bestyrelse og sekretariatet har været eksempla-
risk, og jeg har oplevet megen værdifuld sparring og samarbejde fra alle besty-
relsens nuværende og tidligere medlemmer. 
Jeg vil gerne særligt takke Morten Schultz Larsen, der afslutter sit arbejde i DOS 
i år, han har været en stor inspiration og han har været med til at flytte selskabet 
et andet sted hen, end da han startede. Stor tak skal lyde fra både mig og DOS 
bestyrelsen for din store indsats. 
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En stor tak skal også lyde fra mig til den kommende formand nuværende næst-
formand Torben Bæk Hansen, der allerede har bidraget betydeligt til driften og 
arbejdet i DOS bestyrelsen. Jeg er helt tryg ved at overflade formandsposten 
til dig. 
Endelig vil jeg også gerne takke Gitte Eggers for en meget stor indsats for vores 
selskab, - du er og har været et meget professionelt element i vores selskab, og 
jeg har altid sat pris på kvaliteten af og letheden i samarbejdet med dig. Nyd nu 
din pensionisttilværelse, den er fortjent. 

• Så tak for kampen og god vind til DOS, der efter min mening er en værdig 
og stærk repræsentant for de danske ortopædkirurger. 

Venlig Hilsen
Bo Sanderhoff Olsen       
Formand, Dansk Ortopædisk Selskab.
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Formandsberetning 
Kvalitetsudvalget DOS 
2020
Kvalitetsudvalgets sammensætning:
Kvalitetsudvalget under DOS er konstitueret så det består af én repræsentant 
fra alle fagområder samt undertegnede. Aktuelt består udvalget således af: 
Anne Kathrine Sørensen AKS (Skulder-albue), Camilla Mersø CM (Børn), Mikkel 
Andersen MA (Ryg), Annie Primdahl AP (Traume), Thomas Lind TL (hofte/knæ), 
Michael Mørk MM (Onkologi), Anders Lorentzen AL (Hånd), Anders Boesen AS 
(SAKS), Christen Ravn (DSOI), Michael Ulrik MU (DOO) og Mostafa Benyahia 
MB (Fod). Siden sidste generalforsamling er der i kvalitetsudvalgsregi kun af-
holdt 2 møder (da et blev aflyst pga. ”corona”) samt et KKR seminar i marts 
2020.

Korte Kliniske Retningslinjer (KKR): 
Udarbejdelsen af KKR har fortsat været i fokus i 2020 og KKR seminariet blev 
således gentaget i marts måned. Planlægningsgruppen bestod igen i år af Nanna 
Salling og Annie Primdahl. Tak til disse for indsatsen. 
Der var endvidere, som tidligere, deltagelse af ekstern konsulent: Conni 
Skrubbeltrang, ledende bibliotekar, cand. Scient. Bibl., Alborg Universitetshospital. 
Connies indsats er uundværlig, hvorfor hun ligeledes skal have stor tak for ind-
satsen.
Der blev på fagområdernes initiativ igangsat arbejde med 8 KKRér på seminaret i 
marts, hvoraf 7 i år er kommet i mål. Den ene KKR der ikke ”kom i mål” i år, over-
går til næste KKR-periode. Mange tak til alle dem der har indgået i de nedsatte 
arbejdsgrupper og udfærdiget årets høst af KKRér.
Det er fremadrettet DOS bestyrelsens og kvalitetsudvalgets holdning, at arbej-
det med KKR er vigtigt og skal opretholdes. Det er derfor allerede planlagt, at 
der iværksættes et KKR forløb i 2020-21 på samme vis som i aktuelle periode. 
Fagområderne opfordres derfor allerede nu til at begynde at diskutere mulige 
emner og finde mulige arbejdsgruppemedlemmer til den kommende periode.
KU reviderer løbende årshjulet og proceduren for udarbejdelsen af KKRér. Man 
kan altid finde det gældende årshjul og arbejdsgangen beskrevet på hjemmesi-
den.
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Nationale Kliniske retningslinjer (NKR):
DOS har deltaget i en del arbejde med NKR arbejde gennem tiden. 
Sundhedsstyrelsen har bevilliget midler til at følge op på de NKRér der tidligere 
er udkommet. SST tilskriver således løbende DOS mhp. vores holdning til revi-
sion af disse retningslinjer.

”Det Nationale Kvalitetsprogram” 
Den danske kvalitetsmodel blev for nogle år siden afløst af ”det nationale kva-
litetsprogram”.  Man fokusere her på de nedennævnte 8 nationale kvalitetsmål. 
Der etableres forskellige ”Lærings- og kvalitetsteams” (LKT), og der etableres 
et ”Nationalt ledelsesprogram”.

Undertegnede har fungeret som formand for ”LKT om +65 årige med hofte-
frakturer”, og det har således været naturligt, at KU har fungeret som ”bag-
grundsgruppe”/ ”referencegruppe” i forhold til denne LKT.

Arbejdet med ”LKT om +65 årige med hoftefrakturer” har nu været i gang i 
en længere periode. Det sidste af 3 læringsseminarer blev afholdt i maj 2019, 
hvorefter man lokalt arbejdede med forbedringsarbejdet, indtil der den 2. juni 
2020 var planlagt ”afslutningsevent” for ”LKT om +65 årige med hoftefraktu-
rer”. Dette blev dog desværre også aflyst pga coronasituationen. 

Dette er undertegnedes fjerde beretning som formand for Kvalitetsudvalget. 
Det var for 4 år siden en utrolig spændende opgave at indtræde i DOS bestyrel-
sen samt at skulle overtage ”roret” i KU. Jeg er stadig ofte i tvivl og det er stadig 
udfordrende at bestride denne post i DOS-regi, men jeg har vedvarende fået 
en utrolig god opbakning fra alle kanter. Herunder ikke mindst fra bestyrelsen i 
DOS. Tak for det gode samarbejde.
Allermest vil jeg dog gerne takke de øvrige medlemmer af KU for at holde gej-
sten oppe og også de menige DOS medlemmer, der igen i år har deltaget i KKR 
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seminaret og efterfølgende slidt og slæbt med GRADE mv. i forbindelse med 
udarbejdelsen af årets høst af KKRér.

Frank Damborg
Formand Kvalitetsudvalget
DOS
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Formandsberetning 
Uddannelsesudvalget 
2020
Uddannelsesudvalget har i det forgangne år bestået af 

Formand Andreas Balslev-Clausen
HU-repræsentant Kathrine Skovgaard Rasch
YODA-repræsentant Alexander Amundsen
Speciallæge Jakob Klit
Speciallæge Rasmus Nielsen
Speciallæge Martin Bille Henriksen
Hovedkursusleder Per Wagner Kristensen

Udvalgets formål
Uddannelsesudvalget skal rådgive bestyrelsen og selskabet om uddannel-
sesmæssige emner og varetage selskabets uddannelsesmæssige aktiviteter. 
Udvalget er valgt på kongressen bortset fra YODA og HU-repræsentanterne, 
der vælges af henholdsvis YODA og HU-lægerne ved direkte valg og begge sid-
der 2 år. Hovedkursuslederen er ikke medlem, men deltager i møderne. 

Som alle andre har uddannelsesudvalget været præget af Covid-19 krisen. 
Møder har måttet afholdes online, og alle forårets specialespecifikke kurser har 
måttet flyttes til efteråret. Målbeskrivelsesudvalget måtte aflyse et stort opsat 
møde med de uddannelsesansvarlige overlæger 1. maj til stor ærgrelse for alle, 
og det generelle fokus har desværre været på krisehåndtering og ikke på uddan-
nelse. Der har således været nok af udfordringer i mit første år som formand, 
men med et stærkt udvalg bag sig er de heldigvis til at løse.

Digital strategi
Der har længe været et ønske i UDDU om større digitalisering – og forårets ud-
fordringer har forstærket dette. Rasmus Nielsen har derfor sat sig i spidsen for 
ambitionerne om øget digitalisering i den ortopædkirurgiske uddannelse. 
Målet er at få en integreret onlineservice til at samle uddannelsesaktiviteter 
herunder kompetencevurdering, kurser, operationslister, fokuserede ophold osv.
Herunder ses så på mulighederne for at konvertere en del af de specialespeci-
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fikke kurser til onlinemoduler, som kan gennemføres inden det fysiske kursus, så 
en større del af kurserne kan bruges på diskussioner og cases og ikke gennem-
gang af basisviden. På samme måde skal simulation integreres i uddannelsen, så 
vi kan booste den operative læring.

Målbeskrivelsen
En ny målbeskrivelse står for døren og skulle have været præsenteret på kon-
gressen til UDDU’s symposium ”Den ny Målbeskrivelse” hvorfor, hvordan og 
hvornår. 
Med aflysning af kongressen bliver dette ikke muligt og vi vil i stedet arrangere 
et webinar, hvor vi kan præsentere målbeskrivelsen. Webinaret afholdes 9. 
november kl. 15-17. Mere information følger på ortopaedi.dk og i ny-
hedsbrevene. .
Uddannelsen og kompetencevurdering af vore unge kollegaer angår os alle – så 
jeg vil kraftigt opfordre så mange som muligt til at deltage, så I kan blive opda-
teret på den fremtidige uddannelse. Udvalget har lavet et meget stærkt arbejde 
med den ny målbeskrivelse, som er bygget op helt fra bunden. I modsætning til 
tidligere vil der være markant færre kompetencer, som alle tager udgangspunkt 
i konkrete dagligdags situationer, så ambitionen er, at målbeskrivelsen kommer 
til at blive en fast del af uddannelseslægens hverdag. 
Samtidig foregår et stort arbejde med at revidere porteføljen, som fremover 
bliver til ”DOS Uddannelsesmanual”. I vil her kunne få et samlet overblik over ud-
dannelsens opbygning, beskrivelse af funktioner og vejledning, kompetencevur-
dering, vejledersamtaler og kompetencekort, så det skulle blive en del nemmere 
at finde rundt i den ortopædiske uddannelse.
Som kickoff afholdes en workshop for UAO’er og UKYL’er 2. februar. 
Der skal lyde stor tak til medlemmerne af målbeskrivelsesudvalget (Amandus 
Gustafsson, Martin Bille Henriksen og Liv Riisager Wahlsten), som har lavet et 
kæmpe arbejde med målbeskrivelsen. 

Specialespecifikt vejlederkursus
For at sikre at den nye målbeskrivelse kan implementeres bedst muligt planlæg-
ger vi med et specialespecifikt vejlederkursus, hvor uddannelsesgivende læger 
kan opdateres på den ny målbeskrivelse og få optimale redskaber til at uddanne 
kommende ortopædkirurger. 
Kurset udarbejdes i regi af UDDU i samarbejde med CAMES i København og vil 
blive udbudt i løbet af 2021.
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Post-test
Online post-test er nu en integreret del af de specialespecifikke kurser så alle 
får testet deres viden efter kurset. Spørgsmålene til testene udarbejdes af un-
dervisere og delkursusledere, så de svarer til indholdet på kurserne og dette er 
helt afgørende for at testene er retvisende. Det store arbejde med at samle, 
redigere og gennemrette testene udføres af evalueringsgruppen under UDDU. 
Det sidste år har gruppen være ledet af Jakob Klit, men ansvaret overgår nu til 
Anne Mette Sørensen fra Aalborg Universitetshospital, som vil sikre udviklingen 
af post-testene. 
Evalueringsgruppen består ud over ovennævnte af Poul Pedersen, Niels Wisbech 
Pedersen, Bjarke Viberg og undertegnede. Gruppen står overfor en udvidelse, så 
hvert kursus har sin egen tovholder, så vi kan sikre et højt fagligt niveau. Gruppen 
har gjort – og gør et stort stykke frivilligt arbejde som er stærkt værdsat. 

DOS-kongressen
Uddannelsesudvalget havde i år planlagt to sessioner med ”Meet the Expert” for 
henholdsvis uddannelseslæger og afdelingslæger. Vi satser på at tilbyde dem i 
2021 i stedet. 
Vi har i flere år afholdt en velbesøgt workshop om feed-back på kongressen – 
vi arbejder videre med konceptet og vender tilbage med en forbedret udgave i 
2021.

Et UDDU med plads til alle
I de senere år har vi i UDDU haft en række arbejdsgrupper med et stort bidrag 
fra frivillige fra alle dele af landet. Det er vores klare ambition at uddannelse 
skal fylde langt mere i hverdagen og vi har brug for flest mulige kræfter. Med 
Covid-19 krisen er det blevet tydeligt at møder nemt kan holdes online, og det 
åbner for at langt flere kan bidrage til arbejdet. Vi arbejder derfor hen imod at 
etablere en række faste udvalg, som vil være åbne for alle. Vi har allerede et vel-
fungerende post-test- og målbeskrivelsesudvalg, men herudover kunne der for 
eksempel også være digitaliseringsudvalg, rekrutteringsudvalg, kursusudvalg, 
kompencevurderingsudvalg etc. UDDU arbejder aktivt med dette og fremtidige 
planer præsenteres på generalforsamlingen. På den måde kan mange flere få 
mulighed for at bidrage til en endnu bedre uddannelse. 
Vi ønsker størst mulig sammenhæng mellem arbejdet i UDDU og uddannelsen 
ude på afdelingerne og har som målsætning at vores arbejde skal munde ud i 
direkte effekt for selskabets medlemmer. Vi er derfor også meget interesserede 
i at høre, hvordan medlemmerne ser på UDDU, og hvordan vi bedste kan hjælpe. 
Så forbered jer på et lille enquete vi udsender i løbet af efteråret. 
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Nye ansigter?
Til generalforsamlingen har Jakob Klit siddet 8 år i uddannelsesudvalget – 2 år 
som HU-repræsentant og 6 år som speciallægemedlem og takker derfor af, da 
han ikke kan genvælges. Jakob har altid bidraget konstruktivt og begavet og 
været en stor gevinst for udvalget. Jakob har en stor aktie i indførelsen af de 
nye post-test, som han har haft ansvaret for det sidste år. En stor tak til Jakob 
for indsatsen.

Martin Bille Henriksen har siddet i UDDU i tre år og er på valg til efteråret. Martin 
har været et meget værdsat medlem og har specielt via sit arbejde i målbeskri-
velsesudvalget samt afholdelse af workshops ydet en uvurderlig indsats.
Martin modtager genvalg og vi ønsker ham al mulig held og lykke med valget.

HU-repræsentant Kathrine Rasch har siddet i to år og kan ikke genvælges som 
HU-repræsentant. Kathrine har fra starten ydet en stor indsats, både med gode 
ideer og energi til møderne, men også med at arrangere workshops på kongres-
sen og bringe uddannelsen videre. Stor tak til Kathrine som vi håber at se tilbage 
i udvalget engang i fremtiden. 
Den nye HU-repræsentant er valgt mellem HU-lægerne og bliver Katrine Borum 
fra Slagelse Sygehus. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde. 

Der er således valg til to pladser i UDDU. Alle opfordres til at stille op til valget 
på generalforamlingen – og man kan som vanligt indgive sit kandidatur op til en 
time inden generalforsamling. Valgoplæg kan sendes til education@ortopaedi.dk

UDDU takker for jeres tillid – og vi glæder sig til endnu et arbejdsår. 

På vegne af udvalgt

Andreas Balslev-Clausen
Formand for Uddannelsesudvalget
Dansk Ortopædisk Selskab

mailto:education@ortopaedi.dk
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Formandsberetning 
Videnskabeligt Udvalg 
2020 
Kære Kollegaer

Videnskabeligt Udvalg har i det forløbne år afholdt 3 møder. Referater fra alle 
vores møder kan findes på DOS´ hjemmeside.

Jeg vil gerne starte med at takke Peter Toft Tengberg, som har været formand 
for Videnskabeligt Udvalg fra 2018 og frem til januar 2020. Peter har lagt et 
stor arbejde i Videnskabeligt Udvalg og har bl.a. været med til at gøre DOS kon-
gressen i Vingsted til en succes. 

Et af årets højdepunkter skulle have været DOS kongressen. På grund af 
COVID-19 har vi i DOS bestyrelsen desværre måtte aflyse denne. Kongressen 
skulle have været afholdt på Scandic Falkoner Hotel i København. Kongressen 
bliver i stedet flyttet til næste år, hvor den vil blive afholdt i uge 46 på Scandic 
Falkoner Hotel. I 2022 regner vi med at vende tilbage til Vingsted Kongrescenter, 
hvor vi igen holder en kongres med internatpræg.

Normalt er der deadline for indsendelse af abstrakts til DOS kongressen d. 15. 
juni. I år havde vi valgt at fremrykke denne deadline til d. 15. april, således at alle 
forfatterne kunne få besked primo juli om deres abstrakt blev optaget og der-
med gøre vagtplanlægningen for oktober på de enkelte afdelinger nemmere. I 
2021 vil deadline for indsendelse af abstrakt også være d. 15. april og jeg håber, 
at dette vil lette arbejdet med skemalægningen.

I år er der indsendt 214 abstrakts. Det er flot. Hver abstrakt bliver reviewet af 
3 kollegaer fra samme fagområde samt et medlem af Videnskabeligt Udvalg. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle som har hjulpet med at reviewe 
vores mange abstrakts. 

DOS Kongressen er med ortopædkirurgiske øjne en vigtig begivenhed. Den 
samler os som lægefagligt speciale og er med til at sætte fokus på store dele af 
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den ortopædiske forskning i Danmark. For mig er et af højdepunkterne på DOS 
Kongressen sessionen ”DOS Best Papers”. Videnskabeligt Udvalg har igen i år 
udvalgt 7 abstrakts til ”DOS Best Papers”. Udvælgelsen er sket på basis af ab-
straktscoren tildelt af alle reviewers. Igen i år var kvaliteten af de indsendte ab-
strakts høj og konkurrencen hård. Selvom DOS Kongressen er aflyst, så glæder 
det mig, at vi også i år kan afholde ”DOS Best Papers”. På grund af COVID-19 vil 
sessionen i år foregå online torsdag d. 22. okt. kl. 16.30. 

Videnskabeligt Udvalg bruger hvert år mange kræfter på planlægning af DOS 
kongressen. Det er en vigtig begivenhed, som betyder meget for profilering 
af den ortopædkirurgiske forskning i Danmark. I Videnskabeligt Udvalg har vi 
et ønske om at kunne bruge endnu flere kræfter på til stadighed at forbedre 
vores kongres. Samtidig vil vi også gerne bruge kræfter på at arbejde for or-
topædkirurgisk forskning uden for DOS kongressen. For at kunne løfte denne 
opgave har vi behov for flere hænder i Videnskabelig Udvalg. DOS Bestyrelsen 
indstiller derfor til generalforsamlingen, at vores vedtægter ændres, således at 
Videnskabeligt Udvalg kommer til at bestå af 6 medlemmer i stedet for 5.

Jeg håber, at generalforsamlingen tager positivt i mod vores forslag om et eks-
tra medlem. I Videnskabeligt Udvalg har vi allerede planlagt et ekstra møde 
umiddelbart efter DOS kongressen, hvor vi skal diskutere vores vision og be-
slutte hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på det kommende år. Forslag til 
områder som Videnskabeligt Udvalg skal arbejde med, er altid meget velkomne.

Slutteligt vil jeg gerne takke mine kollegaer i Videnskabeligt Udvalg, som består 
af Claus Varnum, Maiken Stilling og Kristoffer Barfod for den store indsats. Det 
har været en sand fornøjelsen.

Vi ses til DOS kongressen 2021,

Thomas Jakobsen
Konstitueret formand for Videnskabeligt Udvalg
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Ekstra medlem til 
Videnskabeligt Udvalg
DOS bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Videnskabeligt Udvalg 
øges med et medlem. Hvis denne indstilling vedtages, så bliver der en plads ledig 
i Videnskabeligt Udvalg. Alle interesserede har haft mulighed for at få præsen-
teret sit kandidatur her i Bulletinen ved at indsende dette inden 15. august. Det 
er muligt at stille op til en time før generalforsamlingen. Kandidatur meddeles til 
formanden for Videnskabeligt Udvalg (scientific@ortopaedi.dk).

Kandidat til Videnskabeligt Udvalg

Ansøgning til medlem af VU – Bjarke Viberg

Jeg stiller mig ydmygt til rådighed som kandidat til en udvalgspost i Videnskabeligt
Udvalg. 

Jeg fik min Ph.D. grad i september 2013 og er siden fortsat med at lave forsk-
ning, fordi det er sjovt og spændende – og det synes jeg, det skal være. Jeg 
underviser så tit som muligt i forskning og håber, at jeg kan være med til at 
tænde en forskerspire hos alle jeg møder. Den entusiasme for forskning vil jeg 
gerne aktivt bidrage med og være med til at forme og videreudvikle den viden-
skabelige profil omkring DOS.

Forskningsmæssigt er jeg klinisk lektor og forskningsleder ved Sygehus Lillebælt 
i Kolding, hvor jeg er hovedvejleder for 3 ph.d. studerende og medvejleder for 
yderligere 3 ph.d. studerende. Jeg har vejledt over 30 medicinstuderende i deres 
kandidatspeciale og er underviser på det speciale specifikke kursus i statistik 
og forskningsmetodologi. Sammen med prof. Søren Overgaard leder jeg forsk-
ningstræningen for Ortopædkirurgisk Hoveduddannelse i Region Syddanmark. 
Derudover sidder jeg i Sygehus Lillebælts Forskningsråd og er medlem af Region 
Syddanmark bedømmelsesudvalg ved forskningspulje 1, 2 og 3. Organisatorisk 
har jeg tidligere være næstformand og formand for Yngre Ortopædkirurger i 
Danmark (YODA), medlem af evalueringsudvalg af speciale specifikke kurser 
under UDDU (DOS) samt medlem af arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske ret-
ningslinjer transfusion af blodkomponenter.

mailto:scientific@ortopaedi.dk
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Ny HU-repræsentant i 
UDDU
Stort tillykke til Katrine Borum der er valgt ved fredsvalg som HU-repræsentant 
i DOS uddannelsesudvalg i perioden november 2020-2022.

Katrines mærkesag bliver implementeringen af den nye målbeskrivelse for intro 
og HU. Arbejdet i UDDU vil være en stor mulighed for mig på nationalt plan at 
påvirke afdelingerne til at prioritere uddannelse og få uddannelse integreret i 
de daglige arbejdsgange i form af superviseret ambulatorier, reelle kompetence 
vurderinger og brugbar feedback på kliniske beslutninger.

Katrine har mange års erfaring fra sit dedikerede arbejde i YODA regi som med-
lem i YODAs uddannelses udvalg og bestyrelse. Katrine har som UKYL i Slagelse 
uddannelsen af ortopædkirurger helt inde på livet og brænder for den gode ud-
dannelse.

PÅ vegne af UDDU

Andreas Balslev-Clausen 

Kathrine S. Rasch
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Beretning fra råd og udvalg 
2020
Status ny NKR for behandling af patienter med subakromialt smerte-
syndrom

I september 2019 startede processen med at udarbejde en ny national klinisk 
retningslinje (NKR) for behandlingen af patienter med subakromialt smerte-
syndrom. Den nye NKR skal erstatte den NKR som Sundhedsstyrelsen udgav i 
2013, hvor der var 21 konkrete anbefalinger inden for diagnostik og behandling 
af patienter med udvalgte skulderlidelser. NKR 2013 var ikke udarbejdet efter 
grade metoden, som er den metode Sundhedsstyrelsen anvender i dag, hvorfor 
formatet og omfanget af den nye NKR er væsentligt ændret. 
Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, DOS, 
Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk 
Idrætsmedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intern Medicin, 
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, Dansk Selskab for Almen Medicin, 
Dansk Reumatologisk Selskab samt Dansk Radiologisk Selskab. 
Status for arbejdet er at NKR er udarbejdet og er sendt i høring med deadline den 
21. august 2020 samt i pre review hos Professor Michael Rindom Krogsgaard 
og fysioterapeut, associate professor Birgit Juul-Kristensen. I september er der 
planlagt et sidste møde i NKR-arbejdsgruppen, hvorefter det forventes, at NKR 
kan publiceres inden udgangen af 2020. 
Sundhedsstyrelsen har fastlagt, at den nye NKR skulle udarbejdes med udgangs-
punkt i en adaptation af British Medical Journals (BMJ) rapid recommandations 
under titlen ”subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: 
a clinical practice guideline”*. Anbefalingerne fra BMJ rapid recommendations 
bygger på et systematisk review. Arbejdsgruppen har derfor AMSTAR vurderet 
reviewet og vurderet at de udvalgte outcomes var relevante for danske forhold. 
Fordelen ved at adaptere BMJ rapid recommendations er at det bliver muligt 
hurtigt og med brug af få ressourcer at få anbefalinger af høj metodisk kvalitet. 
Dette da litteraturen allerede er fremsøgt, vurderet og analyseret.
Arbejdsgruppen har således været bundet til det anvendte PICO spørgsmål fra 
BMJ rapid recommendations; men har også haft mulighed for at stille yderligere 
tre PICO spørgsmål. De centrale budskaber af de fire PICO spørgsmål for den 
kommende NKR præsenteres kort her. 
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PICO 1: Der er svag anbefaling for at tilbyde superviseret træning frem for selv-
træning eller ingen træning af patienter med subakromielt smertesyndrom og 
symptomer varende i mindst en måned. De gavnlige effekter på smerte og 
funktion er muligvis de samme for selvtræning efter engangsinstruktion og su-
perviseret træning. Anbefalingen for superviseret træning skyldes, at der sand-
synligvis er et mindre frafald ved superviseret træning frem for selvtræning. 
Evidensen er dog overordnet lav. 

PICO 2: Der er svag anbefaling for ikke rutinemæssigt at anvende subakromiel 
glucokortikosteroid injektion til patienter med subakromielt smertesyndrom, da 
effekten muligvis er lille. Behandlingen med blokade bør være som en del af et 
multimodalt behandlingstilbud og bør ikke stå alene. 

PICO 3: Adapdation af BMJ rapid recommendations førte til en stærk anbefa-
ling imod at tilbyde operation med subacromiel decompression til patienter med 
subakromielt smertesyndrom, der har haft smerter i 3-6 måneder. Begrundelsen 
er, at der ikke er dokumentation for klinisk relevante forskelle på kirurgisk og 
ikke-kirurgisk behandling og der er øget risiko for bivirkninger ved operation. 

PICO 4: Der blev fundet lav anbefaling mod subacromiel decompression til pa-
tienter der har haft symptomer mere end 6 måneder og som ikke har haft do-
kumenteret effekt af struktureret træningsforløb. Begrundelsen er, at det er 
usikkert om der er kliniske relevante forskelle i effekt sammenlignet med ik-
ke-kirurgisk behandling og at operation har en øget risiko for bivirkninger. Da 
evidensen er lav, efterlader det en mulighed for at tilbyde patienter der ikke 
responderer på konservativ behandling, operation med subakromiel decom-
pression efter nøje overvejelse.  

Som resultat af anbefalingerne for PICO 3 og 4, må man forvente en væsent-
lig reduktion af antallet af subakromiel decompressionsoperationer i Danmark 
fremover.
Der er mange nyttige anbefalinger angående diagnostik og den multimodale 
behandling af patienter med atraumatiske skuldersmerter, der går tab når den 
tidligere NKR fra 2013 udgår. Derfor påhviler det DOS kvalitetsudvalg og subs-
pecialerne at opdatere og videreføre dele af de anbefalinger, der forligger i NKR 
2013. 

Theis Thillemann
Repræsentant for DOS
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Implementering af gen 
analyser af sarkom 
patienter
Det danske genomprojekt støttet af regeringen og NOVO nordisk fonden er klar 
til at stille den nyeste teknologi indenfor gen sekventering (NGS) til rådighed for 
de kliniske afdelinger. I den forbindelse indstillede Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 
i samarbejde med Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) patienter med sarkom til 
at drage fordel af helgenomsekventering under Det Nationale Genom Centers 
infrastruktur. Denne indstilling blev præsenteret på NGS stormødet den 16. de-
cember 2019. DSG og DOS afventer stadig afgørelse af hvilke patientgrupper 
der kan få fortaget helgenomsekventering. 

Primær behandling af sarkomer er kirurgi evt. suppleret med strålebehandling 
og/eller kemoterapi. På trods af intensiv behandling er prognosen dårlig, hvilket 
ikke har ændret sig meget de seneste 20 år. Sarkomer forekommer i alle alders-
grupper, og der findes mange forskellige histologiske undertyper, som hver især 
har et benignt modstykke.  Det gør diagnostikken og behandling kompliceret og 
kræver at behandling planlægges multi-disciplinært.

Formålet med denne indstilling var at forbedre diagnostikken af sarkomer, un-
dersøge forskellige prædiktive markører til selektion af patienter mhp. adjuve-
rende/neoadjuverende behandling, men frem for alt at kunne give en målrettet 
behandling til patienter, som har genetiske forandringer, hvortil der findes en 
målrettet behandling. Det er i dag ikke standard at lave helgenomsekventering 
på sarkom patienter, hvorfor dette er en unik mulighed for at forbedre disse 
patienters prognose. 

Johnny Keller, dr.med., formand for Dansk sarkomgruppe. 
Ninna Aggerholm Pedersen , ph.d., kræftafdelingen, AUH 
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Priser
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DOS PhD-pris 2020
“Evaluation of dual-mobility total hip arthroplasty in elderly patients 
with femoral neck fracture or hip osteoarthritis.”

Steffan Tabori Jensen, er afdelingslæge 
ved traumesektoren, Ortopædkirurgisk 
Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Afhandlingen udgår fra Aarhus Universitet. 
Studierne udgår fra Ortopædkirurgisk 
Afdeling, Hospitalsenheden Vest. 

Vejledere for afhandlingen har været pro-
fessor, PhD Torben Bæk Hansen, profes-
sor, PhD Maiken Stilling. 

Dobbelt-mobilitet hofteproteser har et smart design, som muliggør en større 
bevægelse i hofteleddet og mindsker risikoen for at den kunstige hofte kan gå af 
ud led. Dette er især en fordel for patienter med nedsat compliance for mundt-
lige restriktioner vedrørende bevægeligheden i den kunstige hofte. Formålet 
med dette ph.d.-projekt har været at evaluere resultaterne efter protesekirurgi 
med dobbelt-mobilitet hofteprotese som den primære behandling hos ældre 
patienter med brud på lårbenshalsen eller slidgigt i hoften.

Ph.d.-afhandlingen bidrager bl.a. med ny viden om funktionelle resultater, kom-
plikationer, protesemigration og slid af plastikkomponenten i dobbelt-mobilitet 
hofteproteser. F.eks. viste resultaterne, at plastikkomponent blev mere slidt i 
dobbelt-mobilitet hofteskåle indsat uden knoglecement sammenlignet med 
cementerede hofteskåle. Behandling med dobbelt-mobilitet hofteprotesen var 
generelt forbundet med høj patienttilfredshed, gode funktionelle resultater og 
lav risiko for ledskred og reoperation. Et stereorøntgen-studie viste mere udtalt 
og kontinuerlig mikrobevægelse ved de ucementerede hofteskåle sammenlignet 
med cementerede hofteskåle to år efter operationen og dårligere forankring af 
ucementerede hofteskåle hos patienter med lav knoglekvalitet før operationen. 
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Resultaterne af ph.d.-projektet støtter den fremadrettede kliniske brug af dob-
belt-mobilitet hofteprotesedesignet med cementeret indsættelse hos ældre 
patienter med brud på lårbenshalsen eller slidgigt i hoften.  

Afhandlingen er forsvaret ved Aarhus Universitet den 1. marts 2019 og baseret 
på 4 artikler: 

1. Higher UHMWPE wear-rate in cementless compared with cemented cups 
with the Saturne® Dual-Mobility acetabular system. 

 Steffan Tabori-Jensen, Christina Frølich, Torben B. Hansen, Søren Bøvling, 
Morten Homilius, Maiken Stilling.

 Hip Int. 2018 Mar;28(2):125-132. 

1. Good function and high patient satisfaction 3 years after dual mobility THA 
following femoral neck fracture. A cross-sectional study of 124 patients. 

 Steffan Tabori-Jensen, Torben B. Hansen, Søren Bøvling, Peter Aalund, 
Morten Homilius, Maiken Stilling.

 Clin Interv Aging. 2018 Apr 9;13:615-621. 

1. Low Dislocation Rate of Saturne®/Avantage® Dual-Mobility THA after 
Medial Femoral Neck Fracture. A cohort study of 991 hips with a minimum 
1.6-year follow-up.

 Steffan Tabori-Jensen, Torben B. Hansen, Maiken Stilling.
 Arch Orthop Trauma Surg. 2019 May;139(5):605-612. doi: 10.1007/s00402-

018-3093-8. Epub 2018 Dec 13. 

1. Inferior stabilization of cementless compared with cemented dual-mobility 
cups in elderly osteoarthrosis patients: a randomized controlled radiostereo-
metry study on 60 patients with 2 years’ follow-up 

 Steffan Tabori-Jensen, Sebastian Breddam Mosegaard, Torben B. Hansen, 
Maiken Stilling

 Acta Orthop. 2020 Feb 6:1-8. doi: 10.1080/17453674.2020.1720978. 
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DOS bedste artikel 2019
‘Efficacy of early controlled motion of the ankle compared with immo-
bilisation in non-operative treatment of patients with an acute Achilles 
tendon rupture: an assessor-blinded, randomised controlled trial’ 

Kristoffer Weisskirchner Barfod, Maria Swennergren Hansen, Per Hölmich,  
Morten Tange Kristensen, Anders Troelsen. Br J Sports Med 2019; bjsports- 
2019-100709. 

Artiklen undersøger behandlingen af akut akilles-
seneruptur og udfordrer det gældende paradigme, 
at tidlig kontrolleret bevægelse er afgørende for 
seneheling. Det betragtes af mange som et faktum 
at tidlig kontrolleret bevægelse er afgørende for 
korrekt heling af en overrevet akillessene, men før 
indeværende studie er det aldrig blevet undersøgt 
i et kontrolleret randomiseret setup. Vi fandt mod 
forventning ingen effekt af tidlig kontrolleret mo-
bilisering på sene længde, sene heling eller patient-
rapporterede outcomes. 
Studiet er metodemæssigt stærkt med et rando-
miseret setup, som nøje har fulgt CONSORT guidelines. Studieprotokollen blev 
publiceret i Trials Journal.
Artiklen har ført til ændring af akillessenebehandlingen både indenfor og uden-
for Danmarks grænser. Fokus er flyttet væk fra tidlig og aggressiv kontrolleret 
mobilisering til en accept af, at seneheling tager tid.
Artiklen er publiceret i British Journal of Sports Medicine, der med en impact 
factor på 11,6 i 2018 er det højest rangerende idrætsmedicinske/idrætskirur-
giske tidsskrift.
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Rejsebeskrivelser
Henrik og Emilie Ovesen Legat 2019:

Baseball, Bøsser og Blastinjuries
- en rejseberetning fra Anders El-Galaly’s USA-ophold aug-nov 2019

Til Guildal-forelæsingen i 2018 præsenterede Dr. Jonathan A. Forsberg sin grup-
pes prædiktive algoritme, PathFx®, som estimerer restlevetiden hos patienter 
med metastatiske frakturer. I samme periode gik jeg med tanker om en lignende 
algoritme, som skulle forudsige reoperation af TKA ud fra Dansk Knæalloplastik 
Register. Efter DOS-kongressen skrev jeg en mail til Jonathan og spurgte om 
han ville hjælpe mig videre, hvis jeg besøgte ham. Hurtig fik jeg positiv respons, 
men næsten 3 måneder i Washington D.C. er ikke billigt. Heldigvis støtter Hen-
rik og Emilie Ovensens Fond ortopædkirurgiske studieophold i USA og sammen 
med støtte fra anden side1 muliggjorde fonden mit ophold.
Forud for opholdet havde jeg mødt Sebastian Mosegaard, som er ph.d. stude-
rende hos Hospitalsenheden Vest. Sebastian havde også planer om at besøge 
Jonathan Forsberg, og ved at slå vores rejse sammen fik jeg både en god rej-
sekammerat og en at dele omkostningerne med. Hjemmefra havde vi fundet 
en kælderlejlighed beliggende i NoMa-kvarteret til en pris, hvor man følte sig 
acceptabelt røvrendt. NoMa bliver beskrevet som et ”up-and-coming neigh-
borhood” og har igennem de seneste år gennemgået en betydelig gentrificering, 
som indebærer at områder fornyes, rige flytter til og fattige presses længere 
ud af byen. Trods en betydelig forandring var der stadig langt fra NoMa i D.C. 
til michelinstjerner i København og kvarteret bar forsat præg af, at D.C engang 
var kendt som ”Murder-Capital”. De aftener vi kom sent hjem, var jeg glad for, 
at Sebastians skæg, tatoveringer og maskuline statur havde givet ham tilnavnet 
”The Californian Bear” i træningscentret. Jeg bildte mig ind, at det måtte kræve 
mandsmod at overfalde os, selvom jeg selv måtte nøjes med det mindre poten-
tente navn ”Andy”. Mit øgenavn bundede i, at mange amerikanere havde pro-
blemer med at udtale Anders – især med stumpt D. Den gængse udtalelse fan-
gede Starbucks på skrift (billede 1), og da træningen foregik i det flamboyante 
LGBT-kvarter omkring Logan’s Circle, var ”Andy” bare et mere farbart navn for 
en heteroseksuel mand. 

1  Opholdet blev desuden støttet fra følgende: Augustinus Fonden, Forsberg Rejselegat, Aalborg 
Universitet, Guildal Fondet og Ortopædkirurgisk Forskningsenhed ved Aalborg Universitetshospital
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Billede 1: Udtalelsen af ”Anders” med stumpt D gav visse udfordringer i Guds 
eget land.
Drengene fra træningscentret fik faktisk stor betydning for vores sociale liv i 
D.C., da de var enormt søde til at invitere til forskellige arrangementer. Blandt 
mange oplevelser står det årlige ”High Heels Race” tydeligt i min erindring (Bil-
lede 2). High Heels Race er en stor årlig gadefest i oktober, som i bund og grund 
består af en flok voksne mænd, som løber om kap over to blokke i meget høje 
hæle for en ikke ubetydelig pengepræmie. 

Billede 2: Til venstre: Paraden før løbsstart i det årlige high heels race. Til højre: 
Sebastian og jeg med nogle af deltagerne, som faktisk tilbød os nogle af deres 
ekstra kostumer. Vi havde desværre ikke modet til at takke ja.  
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Det meste af vores ophold foregik dog på Walter Reed National Military Medical 
Center, eller bare Walter Reed. Hospitalet er finansieret gennem det amerikan-
ske forsvarsbudget og behandler kun nuværende eller tidligere militærpersonel 
– foruden amerikanske præsidenter og andre VIPs. Hospitalet fungerede derfor 
også som en militærbase med bevæbnet vagter ved alle indgange og patienter 
(soldaterne), som boede på basen under behandlingen. 

Billede 3: Walter Reed har fungeret som præsidentens hospital siden Franklin D. 
Roosevelt åbnede det i 1940, og Trump kom da også på besøg, mens vi var der. 
Den kliniske del af vores ophold blev brugt sammen med Jonathan A. Forsberg, 
hvor vi var velkomne i alle dele af det kliniske arbejde. Sammen med Dr. Potter 
varetog Jonathan tumor-behandlingen på Walter Reed, men under vores besøg 
gik det meste af deres tid med osseo-integreret proteser til patienter med trau-
matiske amputationer efter f.eks. vejsidebomber. Kort sagt indsættes et intra-
ossøst implantat, som stikker ud gennem stumpen og tillader montering af en 
specialdesignet protese. Derved opnår patienten ossøs kontakt til protesen og 
proprioceptionen bedres betydeligt. Jeg stiftede sparsomt kendskab til behand-
lingsmetoden fra Klaus Kjær Petersen og Peter Holmberg Jørgensen under min 
hoveduddannelse på AUH, men på Walter Reed blev det tydeligt for mig, hvor 
stor gavn behandlingen har for patienterne. Alvorlige infektioner er selvfølgelig 
den største komplikationer, men dem havde de endnu ikke set på Walter Reed. 
Måske som følge af at de hovedsageligt har behandlet unge raske patienter, 
som har været udsat for blastinjuries eller trafikuheld, og altså ikke de typiske 
danske amputationspatienter. På mange måder var deres patientpopulation ikke 
sammenlignelig med vores, og under opholdet så jeg f.eks. mere heterotopisk 
ossifikation, end jeg forventer at se i hele min hoveduddannelse. 



38 · DOS Bulletin

Billede 4: Osseo-integeret proteser, hvor implantat stikker ud gennem femur-
stumpen. Den tilkoblede protese får derved direkte knogle-kontakt og forbedre 
patientens proprioception. Længst til højre ses en af de opererede patienter, som 
trods protese arm og ben ramte ret præcist med sin automatriffel. I hvert fald 
mere præcis end jeg gjorde. 
På Walter Reed fik vi også lov at følge uddannelseslægerne, mens de forberedte 
sig til board-eksamen. Fredag var der undervisning af uddannelseslægerne og 
den blev ofte varetaget af eksterne kirurger fra nogle af USA’s bedste østkyst-
hospitaler. Vi skiftedes til at svare på multiple-choice spørgsmål fra tidligere 
board-eksaminer, og her måtte jeg flere gange krumme tæer over min tilsy-
neladende begrænsede teoretiske viden. Trods vi ikke har lignende eksaminer 
i Danmark, gav opholdet mig en reminder om også at udvikle mig teoretisk og 
ikke kun kirurgisk.
Inspireret af vores forskningskollegaer blev Baseball en stor del af vores ophold. 
Byens hold, Washingtons Nationals, spillede bedre og bedre og endte i en histo-
risk World Series (Finalekampe om det amerikanske mesterskab) mod Houston 
Astros. Washington Nationals vandt den syvende og sidste kamp på udebane 
i Houston, og vi så kampen sammen med flere tusinde fans på Nationals Park 
(hjemmebanen). Det var Washingtons første mesterskab siden 1924, og fest-
lighederne bragte glade minder om Aalborg anno 1995.
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Billede 5: Washington Nationals vandt for første gang World Series (Ameri-
kansk mester i Baseball) under vores ophold. Stemningen i byen var selvsagt 
euforisk

Som I har kunnet læse, gav opholdet i USA mig en masse oplevelser, nye venska-
ber og kliniske såvel som forskningsmæssige erfaringer. Jeg er taknemmelig for 
at Henrik og Emilie Ovesens legatet gjorde opholdet muligt og kan kun anbefale 
andre at søge lignende ophold. 
Tilbage står spørgsmålet, om det lykkedes at forudsige TKA-revisioner ved brug 
af det Danske Knæalloplastik Register – det kan I forhåbentligt høre ved årets 
DOS-kongres.  

Anders El-Galaly
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