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©2022 CONMED Corporation, 848571746 3/22

EZStart™ Interference Screw

CONMED’s NEW EZStart™
Interference Screw is designed to provide 
strong fixation of bone-tendon-bone (BTB) 
grafts during ACL reconstruction.

This titanium self-tapping, self-notching, 
interference screw makes initial placement 
easy – saving steps with an efficient, 
reproducible technique.
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EZStart™ Interference Screw

CONMED’s NEW EZStart™
Interference Screw is designed to provide 
strong fixation of bone-tendon-bone (BTB) 
grafts during ACL reconstruction.

This titanium self-tapping, self-notching, 
interference screw makes initial placement 
easy – saving steps with an efficient, 
reproducible technique.
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TIME

TIME
Centersalen Vingsal 1 Vingsal 2 Vingsal 3

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-16:45

17:00-17:30
17:30-18:00

TIME
Centersalen Vingsal 1 Vingsal 2 Vingsal 3

07.30-08.00
08.00-08.30
08:30-09:00
09:00-09:20

09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

16:40-17:00
17:00-17:30

TIME
Centersalen B C D

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-11:45
11:45-12:15
12:15-12:45
12:45-13:15
13:15-13:45
13:45-14:00
14:00-14:30

14:30-15:00

Professor lectures - Centersalen

Friday 18.11.22

Symposium: Meet the experts   
Specialist: Ankle fractures

Session 14: Trauma           
(Rikke Bielefeldt and Rasmus Stokholm)

Coffee in Exhibition Area
DOS Honorary lecture - Centersalen

Professor Matthew Costa 

Lunch in Exhibition Area Lunch Symposium(s)

Symposium: Diagnostik af bakterielle 
knogleinfektioner

Symposium: KORTE KLINISKE RETNINGSLINIER   
Kendskab til, brugen af og fremtiden for KKRér

Session 11: Shoulder/elbow    
(Rie Nyholm and Lars H. Frich)

Session 12: Sports orthopedics           
(Annika Winther and Bjarne Mygind-Klavsen)

Poster Walk

Thursday 17.11.22

General Assembly and Breakfast - Centersalen

Symposium: Bæredygtig Ortopædkirurgi Session 8: Trauma           
(Per Gundtoft and Peter Toft Tengberg)

Session 9: Knee Arthroplasty           
(Martin Lindberg-Larsen and Anders Troelsen)

Session 10: Pediatrics           
(Marie Fridberg and Julie L. Erichsen)

Subspeciality Meetings

Coffee in Exhibition Area

YODA General Assembly Subspeciality Meetings

Coffee in Exhibition Area
Session 4 : YODA Best Paper - Centersalen        

(Christian Bredgaard Jensen and Claus Varnum)
Session 5: Tumor, Infection and amputation  

(Christina E. Holm and Christen Ravn)
Session 6: Foot and Ankle          

(Marianne Vestermark and Kristian Behrndtz)

Lunch in Exhibition Area Lunch Symposium(s)

Tuesday 15.11.22

09:00-16.00 UDDU pre-congress workshop: The New Curriculum

Wednesday 16.11.22

Symposium: UDDU Session 1: Trauma Hip Fractures       
(Michala Skovlund and Michael Brix)

Session 2: Hand/wrist and Pediatrics     
(Janni K. Thillemann and Jan D. Rölfing)

Session 3: Hip Arthroplasty           
(Ann Ganestam and Thomas Jakobsen)

DOT workshop:   
external fixation

Session 18: Hip Arthroplasty           
(Stig S. Jakobsen and Martin Kirkegaard)

Session 19: Sports and Shoulder/elbow    
(Jeppe V. Rasmussen and Christian Dippmann)

Coffee in exhibition area

DOS Battle - Centersalen

Coffee in Exhibition Area

Guildal Lecture og Guildal donationer - Centersalen

Presentation of new specialists in Orthopedic Surgery - Centersalen

Lunch in Exhibition Area Lunch Symposium(s)

Symposium: Meet the experts   
Basic: Hip fractures

Session 17: Trauma           
(Bjarke Viberg and Jeppe Barckman)

Session 15: Knee Arthroplasty           
(Andreas Kappel and Lasse E. Rasmussen)

Session 16: Spine          
(Ane Simony and Søren Ohrt-Nissen)

Coffee in exhibition area
Session 13: DOS Best Paper  - Centersalen

(Michael M. Petersen and Kristoffer W. Barfod)

VIDENSKABELIGT PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For nærmere information om de enkelte videnskabelige sessioner og poster walks, 

se venligst: DOS Abstractbog (pdf-udgave) og / eller online programmet på ortopaedi.dk. 
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DAGSPROGRAM 

ONSDAG, D. 16. NOVEMBER 2022 
09:00 – 10.30  Symposium: Den gode uddannelsesafdeling Centersalen 
09:00 – 10.30  Session 1 Trauma Hip Fractures Vingsal 1 
09:00 – 10:30  Session 2 Hand/wrist and Pediatrics Vingsal 2 
09:00 – 10:30  Session 3 Hip Arthroplasty Vingsal 3 

10:30 – 11:00  Coffee in the Exhibition 

11:00 – 12:00  Session 4 YODA Best Paper Centersalen 
11:00 – 12:00  Session 5 Tumor, Infection and amputation Vingsal 2 
11:00 – 12:00  Session 6 Foot and Ankle Vingsal 3 
11:00 – 12:00 Forum for uddannelsesansvarlige overlæger parterre, lokale 7

13:00 – 15:00  Subspeciality Meetings 

Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi (DSOI) stue, lokale 0      
Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab (DFAS) stue, lokale 4 
Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK) stue, lokale 5-6 
Ryginteressegruppe parterre, lokale 7   
Dansk Sarkom Gruppe (DSG) parterre, lokale 8-9 
Dansk Børneortopædisk Selskab (DPOS) 1.sal, lokale 17
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik. (DSHK) Vingsal 1 
Dansk Selskab for Håndkirurgi (DSH) Vingsal 2 
Dansk Selskab for Artroskopi og Sportstraumatologi Vingsal 3 
Dansk Ortopædisk Traumeselskab (DOT) stue, Engsal      
Forum for cheflæger stue, lokale 3 

15:00 – 15:30  Coffee in the Exhibition 

15:30 – 16.45  Subspeciality Meetings (cont.) 

15:30 – 16:45  Symposium: Caput radii frakturer (DOT + DSSAK) Centersalen        
15:30 – 16.45  YODA General Assembly 1.sal, lokale 15-16

17:00 – 18:00  Poster Walk 1-8 

18:00 – 20:00  Danske Ortopæders Organisation (DOO) 1. sal, lokale 14

19:00 – 21:00  Socialt program: Floorball 
20:30 – 22:30 Foredrag: Læger i en krigszone / Afghanistan 
21:00 – YODA bar 

For nærmere information om de enkelte videnskabelige sessioner og poster walks,  

se venligst: DOS Abstractbog (pdf-udgave) og / eller online programmet på ortopaedi.dk.

Zimmer Biomet: Robotics in Knees Centersalen 
12:00 – 13:00  Lunch Symposium Protesekompagniet / J&J: Surgical Process Manager Vingsal 1 
12:00 – 13:00  Lunch in the Exhibition 

12:00 – 13:00  Lunch Symposium 
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LUNCH SYMPOSIUM 

16. NOVEMBER 2022

12:00-13:00

VINGSAL 1 

Surgical Process Manager
Forbedret læring, bedre resultater og større

effektivitet gennem standardisering af

operationsflow.
Emil Lobe Suenson fra J&J fortæller om SPM som er et redskab til at standardisere workflowet på en operationsstue. 

SPM viser trinene i en operation samt fungerer som tjekliste ved Timeout, udpakning, afslutning osv.

Lunch symposium, 16. november 2022 kl. 12-13, Vingsal 1



16.-18. november 2022, Vingsted 

 LUNCH SYMPOSIUM
Robotics in Knees 

A0156.1-EMEA-en-Issue Date 2022-09

Robotics in Knees SE 17.11.22 - A5 Advert_V2.indd   1Robotics in Knees SE 17.11.22 - A5 Advert_V2.indd   1 29/09/2022   13:1129/09/2022   13:11
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TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 2022 

07:30 – 09:20  DOS General Assembly incl. breakfast Centersalen 

09:30 – 11:00  Symposium: Bæredygtig Ortopædkirurgi Centersalen 
09:30 – 11.00  Session 8 Trauma Vingsal 1 
09:30 – 11:00  Session 9 Knee Arthroplasty Vingsal 2 
09:30 – 11:00  Session 10 Pediatrics Vingsal 3 

11:00 – 11:30  Coffee in the Exhibition 

11:30 – 12:30  DOS Honorary lecture Centersalen 
Prof. Matthew Costa 
How to inform clinical decision making from national multicenter trials 

12:30 – 13:30  Lunch Symposium: Bonesupport: Fracture-Related Infection (Cerament) Vingsal 1 
12:30 – 13:30  Lunch Symposium: Smith & Nephew: Innovation i Cuff-kirurgi (Regeneten) Vingsal 2 
12:30 – 13:30  Lunch Symposium: Stryker: Robotic arm assisted Joint Replacement (Mako) Vingsal 3 
12:30 – 13:30  Lunch in the Exhibition 

13:30 – 15:00  Symposium: Diagnostik af bakterielle knogleinfektioner Centersalen 
13:30 – 15:00  Symposium: Korte Kliniske Retningslinjer (KKR) - 

Kendskab til, brugen af og fremtiden for KKRér Vingsal 1 
13:30 – 15:00  Session 11 Shoulder/elbow Vingsal 2 
13:30 – 15:00  Session 12 Sports orthopedics Vingsal 3 
13:30 – 15:00  Workshop DOT: external fixation 1.sal, lokale 17

15:00 – 15:30  Coffee in the Exhibition 

15:30 – 16:30  Session 13 DOS Best Papers Centersalen 

16:40 – 17.30  Professor lectures Centersalen 
Prof. Lars Henrik Frich 
Prof. Thomas Baad-Hansen 
Prof. Anders Holsgaard Larsen 
Prof. Kristian Thorborg 

18:40 – Socialt program:  DOS Fest 

For nærmere information om de enkelte videnskabelige sessioner og poster walks,  

se venligst: DOS Abstractbog (pdf-udgave) og / eller online programmet på ortopaedi.dk. 
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LUNCH SYMPOSIUM 

17. NOVEMBER 2022

12:30-13:30

VINGSAL 3 
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Join us at Lunch Symposium

How to handle Fracture Related Infection -the Oxford way 
When to use CERAMENT®, When do you DAIR, when should you 
never DAIR, and how to decide.

Date: 17th of November
Time: 12:30 - 13:30 

.bone u ort. om

Pre enter

Mr. Jamie Ferguson 
- Consultant in Limb Reconstruction Surgery
and Trauma, Oxford Bone Infection Unit and Oxford Trauma Unit, UK

Dr. Peter Toquer 
- Consultant, Head of the Trauma Section in the
Orthopedic Department, Zealand University Hospital, Denmark

Dr. Malene Ringholm Larsen 
- Consultant, Head of Wound and Amputation Department
in the Orthopedic Surgery Department, Zealand University
Hospital, Denmark

Learn more:

Moderator  

Dr. Hans Gottlieb 
- Consultant, Head of the bone Infection
Department at Herlev Hospital, Denmark

LUNCH SYMPOSIUM 

17. NOVEMBER 2022 

12:30-13:30 

VINGSAL 1 



DOS Kongressen 2022 
Symposium

Tidspunkt: 
Møterom: 

Torsdag 17. oktober kl. 12.30 - 13.30 
Vingsal 2

Innovation indenfor CUFF-KIRURGI
Kan vi reducere re-rupturer?

Program:
12:30 - 12:45 Frokost servering
12:45 - 12:50 Introduktion
12:50 - 13:15 Innovation indenfor CUFF-KIRURGI       
                             Mr. Tony Corner 
13:15 - 13:30 Q&A 

REGENETEN◊ Bioinductive Implantat

Sports Medicine Smith & Nephew, Inc. 150 Minuteman Road, Andover MA, 01810 USA
37088 V1 0922. Published September 2022. ©2022 Smith+Nephew. All rights reserved. 
◊Trademark of Smith+Nephew. All Trademarks acknownedged.

Developed by Evidence Communications,
Global Clinical & Medical Affairs

www.smith-nephew.com 

Faculty: Mr. Tony Corner
Spire Harpenden Hospital
United Kingdom

V
ELK

          

O
M

M
EN

Significantly lower
re-tear rates

(25.0 % vs. 3.5 % p=0.022)

No additional 
post-operative
complications

HEALICOIL◊

KNOTLESS
Suture Anchor

HEALICOIL◊

REGENESORB
Suture Anchor

REGENETEN◊
Bioinductive Implant
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FREDAG, D. 18. NOVEMBER 2022

09:00 – 10:00  Symposium: Meet the experts for speciallæger: Ankle fractures Centersalen 
09:00 – 10.00  Session 14 Trauma Vingsal 1 
09:00 – 10:00  Session 15 Knee Arthroplasty Vingsal 2 
09:00 – 10:00  Session 16 Spine Vingsal 3 

10:00 – 10:30  Coffee in the Exhibition 

10:30 – 11:30  Guildal Lecture and donations: Centersalen 
Prof. Leah Carreon  
Difficulties in Creating Evidence Base in Orthopaedics 

11:30 – 11:45  Presentation of New Specialists in Orthopedic Surgery Centersalen 

11:45 – 12:45  Lunch in the Exhibition 

12:45 – 13:45  Symposium: Meet the experts for uddannelseslæger: Hip fractures Centersalen 
12:45 – 13:45  Session 17 Trauma Vingsal 1 
12:45 – 13:45  Session 18 Hip Arthroplasty Vingsal 2 
12:45 – 13:45  Session 19 Sports and Shoulder/elbow Vingsal 3 

13:45 – 14:00  Coffee in the Exhibition 

14:00 – 15.00  DOS Battle Centersalen 

For nærmere information om de enkelte videnskabelige sessioner og poster walks,  

se venligst: DOS Abstractbog (pdf-udgave) og / eller online programmet på ortopaedi.dk.
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SOCIALT PROGRAM 

TIRSDAG, D. 15. NOVEMBER 
Socialt samvær i baren 

21:00- 
I løbet af tirsdag, d. 15. november er der mange forskellige møder på Vingsted. 

Det er derfor forventningen at mange allerede er mødt op tirsdag aften, inden kongressen 
officielt starter d. 16. november. Kl 21 vil vi i baren mødes til socialt samvær. Der vil blive 
arrangeret en quiz eller noget andet der kan ”ryste os sammen” 

Vel mødt og ”skål” 

ONSDAG, D. 16. NOVEMBER 
Floorball 

19:00-21:00 

Ligesom i 2019 er det Jellinge Tigers, der står for den sportslige del af arrangementet og vi 
har gjort vores for at forplejning bliver sikret. 
1 øl / sodavand og pølse er inkluderet. Øvrige drikkevarer og forplejning kan købes i hallen 
/ restaurant ved siden af. 

Afhængig af kondi, talent og ambitionsniveau vil et hold bestå af 4-6 personer, hvoraf 3 er 
på banen. 

Tilmelding: holdnavn samt kontaktoplysninger på holdkaptajn: tryk her. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca9RYVTDIbeB25Mv2U_PHXUz1IskAs7LInoirTv-Q8IQ2_Dw/viewform
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ONSDAG, D. 16. NOVEMBER 
Foredrag: Læger i en krigszone / Afghanistan 

20:30-22:30 
Samir Ayobi er aktuelt i gang med en speciallægeuddannelse i Danmark. Før dette 
arbejdede han gennem 4 år for læger uden grænser i Afganistan. Samir fortæller en 
personlig historie om sit virke i Afganistan og hans vej til Danmark 

Lasse Bayer er overlæge i traumatologi på Hillerød hospital. Lasse har flere gange været 
udsendt med læger uden grænser. Lasse og Samir har på et tidspunkt være kolleger i 
Afganistan. Lasse fortæller om sine erfaringer som udsendt “Orthopedic Trauma Surgeon” 
med Læger uden Grænser. 

20.30 Velkomst og introduktion 

20.35-21.25 Samir Ayobi: Indlæg om personlig ”karrierevej”/MSF/DK mv. 

21.25-21.40 Strække ben (fylde vinglas mv) 

21.40-22.30 Lasse: Udsendt som "orthopedic traumasurgeon” med læger uden grænser. 

ONSDAG, D. 16. NOVEMBER 
YODA BAR 

21:00- 
YODA byder velkommen i baren fra kl. 21. 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
DOS FEST 

18:45- 
Vi ser frem til en hyggelig aften sammen. Velkomst kl. 18.45, middagen starter kl. 19. 

Tilmelding i webshoppen 

https://webshop.ortopaedi.dk/
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MØDE I FAGOMRÅDERNE 

ONSDAG, D. 16. NOVEMBER 

13:00 – 15:00 MØDE 

15:00 – 15:30 KAFFE I UDSTILLINGEN 

15:30 – 16:45 MØDE 
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Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi (DSOI)              Lokale O 

Generalforsamling 

13:00-13:30  1) Formalia 
a) Valg af dirigent og referent

2) Godkendelse af referat fra sidste GF: www.infektionskirurgi.dk

3) Formandens beretning
a) Lægges på hjemmeside: www.infektionskirurgi.dk

4) Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
a) Resultat 2021:

i) Indtægter:
ii) Udgifter:
iii) Egenkapital:

13:30-14:00 FRI (Fracture related infections) fra kaos til konsensus 
ved Per Gundtoft  

14:00-14:30 Infektionskirurgi, et nyt subspeciale ! 
ved Klaus Kjær Petersen  

14:30-15:00 Landsdækkende empirisk AB-regime - need or nice to have? 
ved Nis Pedersen  

15:00-15:30 Kaffe i udstillingen 

15:30-16:45 3 infektionskirurgiske cases 



DOS Kongressen 2022 16.-18. november 2022, Vingsted 

Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab (DFAS) Lokale 4

Præliminært program – ændringer kan forekomme 

13.00 - 15.00  "Fod-ankelkirurgi i Danmark; Hvad har vi gang i?" del I 
Præsentation af igangværende projekter både færdige 
og næsten gennemførte projekter. 
Der afsættes ca. 10 minutter pr foredrag 

15.00 - 15.30 Kaffepause i udstillingen 

15.30 - 16.15  "Fod-ankelkirurgi i Danmark; Hvad har vi gang i?" del II 

16.15 - 16.30 Afsluttende bemærkninger - DFAS bestyrelse 

16.30 - 17.30 DFAS Generalforsamling 2022 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
3. Formandens beretning inkl. velkomst af nye medlemmer.
4. Fremlæggelse af DFAS økonomi.
5. Evaluering af Maj-mødet – hvad ønsker medlemmerne?
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen
9. Evt.

Forslag til GF skal være Bestyrelsen i hænde senest 4 uger før GF-
 afholdelse. Forslag kan sendes til yvettecramer@hotmail.com. 

DFAS Festmiddag  

Vil blive afholdt efter generalforsamlingen på en dejlig restaurant i Vejle. 
Tilmelding til festmiddag og mulighed for tilmelding til fælleskørsel til og fra 
Vingsted vil blive lagt på vores "nemtilmeld" tilmeldingsportal. 

Deltagelse i DFAS-symposiet er gratis, men kræver tilmelding til DOS 
Kongressen. Deltagere skal selv tilmelde sig DOS-kongressen. 

Deadline for indsendelse af foredrag er mandag, d. 26. september. 
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Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK) Lokale 5-6 

13:00-15:00  Velkomst ved formand Anne Kathrine Belling Sørensen 

1. Igangværende og kommende arbejder med KKR og
hvordan det foregår.

2. Gennemgang af årsrapporten fra skulderalloplastik registeret

3. Hvordan skal vi indstille det danske bidrag til
SECEC Best National Paper konkurrencen?

4. Information om arbejde med revision af specialeplanen;
oplæg ved Thomas Falstie-Jensen og Bo Sanderhoff Olsen

5. evt. + diskussion

15:00-15:30 

15:30-16:45 

Det endelige program vil blive offentliggjort på www.skulderalbue.dk 

FiberTak® SpeedBridge™ with  
knotless double-pulley rip stop

FiberTak® SpeedBridge™ with 
individual rip-stop stitches

FiberTak® SpeedBridge™ with  
patch augmentation
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 FiberTak® SpeedBridge™
Knotless Soft Anchor for Rotator Cuff Repair

arthrex.com
© Arthrex GmbH, 2022. All rights reserved.

■ Biomechanical repair strength is comparable
to  traditional SpeedBridge™ repair1

■ Contact area of the tendon-to-footprint
interface increased 14 % with 2.6 FiberTak®
RC medial-row anchors compared to hard-
bodied anchors2

■ Multiple fixation points increase
tendon-to-bone compression

■ Secure lateral fixation with trusted
SwiveLock® anchors

Reference
1. Arthrex, Inc. Data on file (APT-05242). Naples, FL; 2021.
2. Arthrex, Inc. Data on file (APT-05350). Naples, FL; 2021.

Knotless 2.6 FiberTak® RC

Kaffepause i udstillingen 

Fælles DOT + DSSAK Symposium:Fæ

BEHANDLING AF CAPUT RADII FRAKTURER; stabil eller ustabil? 
Moderatorer: Rikke Bielefeldt og Anne Kathrine B Sørensen  
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Ryginteressegruppe Lokale 7 

13:00-15:00 Møde 

15:00-15:30 Kaffe i udstillingen 

15:30-16:45 Møde (cont.) 

1. Velkomst Mikkel Andersen 

2. Den nye specialeplan Benny Dahl  

3. Det specialespecifikke kursus i rygkirurgi Søren Eiskjær  

4. DaneSpine – Status Karen Højmark  

5. DRKS årsmøde – kort evaluering + emner til næste årsmøde

6. Rekruttering til rygkirurgien Casper Dragsted 

    Hvordan finder vi nye yngre kræfter der gerne vil ind i rygkirurgien? 

7. Orientering om Operation X Mikkel Andersen 

8. Eventuelt
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Dansk Sarkom Gruppe (DSG) Lokale 8-9 

13:00-15:00 Møde 

15:00-15:30 Kaffe i udstillingen 

15:30-16:45 Møde (cont.) 

Program 

1. Den nationale sarkomdatabase

2. Aktuel forskning

3. National MDT

4. Eventuelt

Annonce 
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Dansk Børneortopædisk Selskab (DPOS)               Lokale 17-18 

13:00 Velkomst ved formanden (TN) 

13:00 – 15:00  Symposium: Hoftedysplasi 
15:00 – 15:30 Kaffe i udstillingen 

15:30 – 16:45 Generalforsamling 

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Formandens beretning

- Året der gik. (TN)

- Forskningsudvalgets årsrapport – forlængelse af udvalget (OR)

- Kvalitetsudvalget (MF)

- DPOS database (VE)

- Kommende A-kursus (TN)

- Evaluering af EPOS 2022 Copenhagen (MG)

- Bestyrelsens kommende mødestruktur og arbejdsopgaver

4) Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse (MG)

5) Fastsættelse af kontingent (MG)

6) Valg af bestyrelse

- Afgående medlemmer: Peter. Buxbom, Tobias Nygaard

- Øvrige fra bestyrelsen genopstiller

7) evt.

Symposium: Hoftedysplasi (cont.): medbragte cases 
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Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik (DSHK)                   Vingsal 1 
  

13.00-13.30 DKR årsrapport 

13.30-14.00 DHR årsrapport 

14.00-15.00 DSHKs ordinære generalforsamling  

Program:  

1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling  
3. Formandens beretning  
4. Fremlæggelse af regnskab  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Indkomne forslag  
7. Valg til bestyrelse  
8. Valg af revisor  
9. Eventelt  

 Forslag til dagsordenen bedes sendt til DSHKs formand Thomas Jakobsen, 
 Thomas.Jakobsen@rn.dk, senest 2 uger før generalforsamlingen.  

 Thomas Jakobsen, Formand for DSHK  

 

15.00-15.30 Kaffe i udstillingen 

 

15.30-16.45 DSHK Symposium 

 Chair: Martin Lindberg-Larsen og Thomas Jakobsen  

15.30-16.00  DSHK forløbsbeskrivelse – Primær og revisionsalloplastik.  
 (Martin Lindberg-Larsen og Thomas Jakobsen) 

16.00-16.15  Tromboseprofylakse og AK-behandling ved knæ- og hoftealloplastik 
 (Claus Varnum og Martin Lindberg-Larsen) 

16.15-16.30  PRO HIP Quality – Single dose vs. multiple antibiotic doses – 
 nationwide study (Armita A. Abedi).  

16.30-16.35  DSHK cementeringskursus (Morten Bøgehøj) 

16.35-16.45  Opsamling  
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Dansk Selskab for Håndkirurgi Vingsal 2

Tommel rodledsartrose 

13:00 – 13:05 Velkomst 

13:05 – 13:15 Anatomi, biomekanik, klassifikation og røntgen  
Lotte Priess Larsen 

13:15 – 13:25 Differentialdiagnoser til rodledsartrose  
Tina Senholt 

13:25 – 13:35 Konservativ behandling – blokade, træning, ortose 
Lone Kirkeby  

13:35 – 13:45 Artroskopiog hemitrapeziektomi 
Jens Tvedegaard 

13:45 – 14:00 Diskussion 

14:00 – 15:00 Battle of treatments (10 min pr team) 
Moderator: Torben Bæk Hansen 

Trapeziektomi +/- suspension 
Jerzy Stiasny, Lars Vadstrup 

Maiä total rodledsalloplastik (hæmisfærisk cup) 
Jens Werlinrud, Britt Seising-Meier 

Interpositionsalloplastik / pyrocardan 
Rasmus W. Jørgensen, Claus Möger 

Moovis total rodledsalloplastik (konisk cup) 
Maiken Stilling, Lone Kirkeby 

Dato: Onsdag d. 16. november 2022
Tid:  Kl. 13:00 - 16:45
Sted: Vingsted Kongrescenter, Vingsal 2

Diskussion       

15:00 – 15:45      Kaffe i udstillingen 

15:45 – 16:45 Generalforsamling 
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Dansk Selskab for Artroskopi og Sportstraumatologi Vingsal 3

ACL revision 

Moderators: Ole Gade Sørensen, Anders Boesen 

13:00 – 14:30 

1: Risk factors for ACL graft failure  (15 min)  
Martin Lind, Aarhus University Hospital 

2: Radiologic assessment in ACL revision  (10 min)  
Morten Foverskov, Hvidovre Hospital  

3: One-stage revision surgery: When and how   (15 min)  
Karl Eriksson, Stockholm South Hospital, Karolinska Institute 

4: Two-stage revision surgery: When and how  (15 min)  
Martin Rathcke, Bispebjerg Hospital  

5: Supplemental procedures in ACL revision   (15 min)  
Karl Eriksson, Stockholm South Hospital, Karolinska Institute 

6: Discussion  (20 min) 

14:30 – 15:00  Orientering om den kommende revision af specialeplan 

14:30 – 15:00  Kaffe i udstillingen 

15:00 – 15:30 Orientering om den kommende revision af specialeplan (cont.) 

15:30 – 16:45 Generalforsamling 
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Dansk Ortopædisk Traumeselskab (DOT)  Engsal 
 
 
13:00-15:00 Generalforsamling 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. 
3. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg. 
4. Behandling af Indkomne forslag. 
5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelse og to revisorer (kun ved valgperiodens udløb) 

Bestyrelsen bestod af 10 personer efter Generalforsamlingen 27/10 2020. 
Bestyrelsen besluttede efter Generalforsamlingen 18/11 2021, iht § 7 i 
vedtægterne, at vælge Morten Schultz Larsen som det 11. medlem af 
bestyrelsen. 
Pernille Bovbjerg er udtrådt af bestyrelsen efter Generalforsamlingen 18/11 
2021. Bestyrelsen besluttede efterfølgende, iht § 7 i vedtægterne, at vælge 
Anne Mette Stausholm til bestyrelsen. 

 Anne Mette Stausholm er således, iht § 7 i vedtægterne, på valg til 
 bestyrelsen for det kommende år, frem til Generalforsamling 2023.  
 Morten Schultz Larsen er således, iht § 7 i vedtægterne, på valg til 
 bestyrelsen for det kommende år, frem til Generalforsamling 2023 
8. Eventuelt. 
 
DOT vedtægter § 7 : 
Bestyrelsen består fast af 6 medlemmer, der kan udvides med op til 5 medlemmer, som 
vælges af 
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, 
sekretær og 
kasserer. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde en uge 
før 
generalforsamlingens begyndelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, og kan 
genvælges to 
gange. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, kan den 
tilbageværende bestyrelse ved simpel flertalsbeslutning frit vælge et nyt medlem i dennes 
sted. Dette medlem skal på valg ved førstkommende generalforsamling og kan kun sidde i 
bestyrelsen sv.t den tidsperiode det oprindelige medlem var valgt til.   
 

15:00-15:30      Kaffe i udstillingen 

15:30-16:45  BEHANDLING AF CAPUT RADII FRAKTURER; stabil eller ustabil?  
  
 Moderatorer: Rikke Bielefeldt og Anne Kathrine B Sørensen  
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Dansk Ortopæders Organisation (DOO) Lokale 14 

Generalforsamling 

Onsdag, d. 16. november 2022 

18:00-20:00 

Vingsted Hotel & Konferencecenter 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Rettidige indkomne forslag til sager behandling: Ny ydelse 0104. Klyngemøder.

Netværksmøder. Revisor rapport. Sentinel

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Redegørelse for budget

8. Fastsættelse af kontingent

9. Eventuel
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FORELÆSNINGER 
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DOS HONORARY LECTURE 2022 
 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
11:30-12:30 

CENTERSALEN 

 

From eminence to excellence  

How to inform clinical decision making from national multicenter trials 
 
 

Professor Matthew Costa 
 

Professor of Orthopaedic Trauma Surgery, University of Oxford 
Consultant Trauma Surgeon, John Radcliffe Hospital, Oxford. 

 

 
 
 

Matt's research interest is in clinical and cost effectiveness of musculoskeletal 
interventions. He is Chief Investigator for a series of randomized trials and associated 

studies supported by grants from the UK National Institute of Health Research. His work 
has been cited widely, and informs many guidelines from the National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE). 
Clinically Matt is a dedicated trauma surgeon. 

 
 
 
 
 

  



DOS Kongressen 2022 16.-18. november 2022, Vingsted 

PROFESSOR FORELÆSNINGER 2022 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
16:40-17:30 

CENTERSALEN 

Professor 
Anders Holsgaard Larsen 

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, 
Ortopædkirurgisk Afdeling, 
Odense Universitetshospital 

Klinisk Institut, Syddansk Universitet 

Professor 
Lars Henrik Frich 

Ortopædkirurgisk afdeling 
Sygehus Sønderjylland 

Institut for Regional Sundhedsforskning, 
Syddansk Universitet 

Professor 
Thomas Baad-Hansen 

Tumorsektoren 
Ortopædkirurgisk afdeling 
Aarhus Universitetshospital 

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

Professor 
Kristian Thorborg 

Sports Orthopaedic Research Center - 
Copenhagen (SORC-C), 
Ortopædkirurgisk Afdeling, 
Hvidovre Hospital 

Klinisk Institut, Københavns Universitet 
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GUILDAL LECTURE AND DONATIONS 2022 

FREDAG, D. 18. NOVEMBER 
10:30-11:30 

CENTERSALEN 

Difficulties in Creating Evidence Base in Orthopaedics 

Leah Y. Carreon, MD, MSc 

Clinical Research Director, Spine Institute PSC 
Leatherman Spine Centre, Louisville, KY, USA 

Lea Carreon er uddannet læge fra College of Medicine University of the Philippines, 
Manila 1990 og blev speciallæge i ortopædi i 1994 fra Department of Orthopedics 
Philippine General Hospital, Manila, Philippines.  
Hun valgte tidligt at gå rygvejen med flere fellowships inden for rygkirurgi. I årene 1994-97 
var hun Spine Fellow på Department of Orthopedic Surgery, Niigata University School of 
Medicine i Japan, Queen’s Medical Centre – University Hospital Nottingham, England 
samt Leatherman Spine Center Louisville, Kentucky, USA. 
Efter hendes fellowships returnerede hun til Philippinerne hvor hun praktiserede som 
rygkirurg frem til 2000. Hun immigrerede herefter til USA for at blive klinisk forskningsleder 
først på Spine Institute i Louisville og siden på Norton Leatherman Spine Center ligeledes i 
Louisville, Kentucky. Parallelt med hendes virke som forskningsleder, erhvervede hun en 
grad i 2006 fra University of Louisville i Clinical Investigation Sciences. Leah Carreon blev 
kaldet til en stilling som professor på SDU og besøger Middelfart Rygcenter 3-4 gange 
årligt. 
Leah har igennem hele sin karriere været meget forskningsaktiv, hvilket har resulteret i 
mere end 300 rygkirurgiske peer-reviewede publikationer og et h-index på 49.   



Læs mere på www.molnlycke.dk/bedre-resultater
Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com  
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2022 
Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKONE0011902

Når du er klar til at forlade hospitalet, skal du kunne fungere i din dagligdag. Vores erfarne personale står altid til 
rådighed med kompetent vejledning og uddannelse - også når patienten forlader hospitalet.

Vi leverer produkter til hjemmeplejen - både bandager og BARRIER® engangsbeklædning, og har også et 
apotekssortiment som blandt andet giver patienter mulighed for at købe vores bandager med Safetac® 

®®®Præoperativt Per
operativt

Postoperativt Hjemme

Proving it every day

tHos Mölnleknol yogi.cke har vi ét eneste formål – en klar mission, som driver os til at gøre os umage hver dag:
Vi vil hjælpe patienter og sundhedspersonale med at opnå bedre resultater gennem hele behandlingsforløbet 
mens vi minimerer vores totale påvirkning af miljøet. 

Hver dag arbejder vi således for at bevise, at vi kan gøre en afgørende forskel for dig, din patient og miljøet. 

Og vores opgave – ja, den begynder i netop det øjeblik, hvor du møder patienten for første gang, og den slutter 
ikke, før patienten er tilbage i hverdagen.



DOS Kongressen 2022 16.-18. november 2022, Vingsted 

PRÆKURSUS, SYMPOSIER OG WORKSHOPS 
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PRÆKURSUS (UDDU): DEN NYE MÅLBESKRIVELSE 

TIRSDAG, D. 15. NOVEMBER 
09:00-16:00 

1. november 2022 tages den ny målbeskrivelse i brug. Den ny målbeskrivelse er radikalt
anderledes end den gamle med en helt anden opbygning med kompetencer, kliniske
problemstilling og evalueringsmetoder, som vil kræve kulturændringer på mange
ortopædkirurgiske afdelinger.
Vi er dog sikre på at det vil kunne højne kvaliteten af uddannelse, kompetencevurdering
og feedback.

For at sikre en god implementering af den ny målbeskrivelse i jeres afdelinger inviterer 
uddannelsesudvalget derfor til en grundig indføring i brugen af den ny målbeskrivelse. 

Målgruppe:   UAO´er, UKYL´er, erfarne vejledere og andre med interesse for 
uddannelse. 

Indhold: Der vil være en generel indføring i den ny målbeskrivelse med efterfølgende 
workshops, hvor de forskellige grundkompetencer gennemgås og 
indarbejdes med praktiske øvelser. Herudover sessioner med fokus på 
implementering på afdelingen, udfordringer for yngre læger, anvendelse af 
ny elektronisk logbog og feedback. 

Undervisere: Uddannelsesudvalget og målbeskrivelsesudvalget. 

Sted: Vingsted Kongrescenter, Vingsted Skovvej 2 – 
samme sted som DOS-kongressen 

Pris: Deltagelse koster 750 kr. inkl. forplejning. 

Tilmelding: webshop.ortopaedi.dk 
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DEN GODE UDDANNELSESAFDELING 
SYMPOSIUM (UDDU) 

ONSDAG, D. 16. NOVEMBER 
09:00-10:30 
CENTERSALEN 

  9.00 - 9.05 Velkomst  
Rasmus Nielsen, UDDU 

  9.05 - 9.15 Herlev og Gentoftes uddannelsesrejse. 
UAO Rasmus Nielsen, HGH 

  9.15 - 9.25 Det gode samarbejde mellem Cheflæge og UAO.  
UAO Lone Kirkeby og cheflæge Torben Bæk Hansen, Gødstrup 

  9.25 - 9.35 Kultur på afdelingen – det uformelle. 
UAO Rikke Thorninger, Randers 

  9.35 - 10.05 UKO’s betydning for den gode afdeling. 
Marianne Schølin, UKO HGH 

10.05 - 10.30 Diskussion 
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 BÆREDYGTIG ORTOPÆDKIRURGI 
SYMPOSIUM 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
09:30-11:00 

CENTERSALEN 
 
09.30      Velkomst og introduktion til emnet / prof. Stig Brorson, SUH 
09.40      Bæredygtighed i sundhedsvæsenet / Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke 
10.00      Introduktion til Life Cycle Assessment / prof. Michael Z. Hauschild, DTU 
10.20      Miljøpåvirkningen ved total hoftealloplastik / ph.d. stud. Anna Roe Rasmussen, SUH 
10.40      Paneldiskussion / ordstyrer Stig Brorson 
 
Den grønne omstilling af sundhedsvæsenet er i gang. Mange aktører har holdninger til 
klimadagsordenen, men der findes forbavsende lidt forskningsbaseret viden, særligt når 
det kommer til patientnære aktiviteter. Videnskabelig evidens er en grundlæggende 
præmis for klinisk arbejde, og det er naturligt at der efterspørges evidens for de mange 
bæredygtige tiltag vi vil blive stillet overfor.  
Sundhedsvæsenet CO2-aftryk er kommet på den sundhedspolitiske dagsorden, men 
hvilket aftryk sætter vi som kirurger i det største skærende speciale? Flere studier har 
beskrevet at kirurgi generelt udleder meget CO2, men vi kender ikke miljøpåvirkningen af 
de enkelte behandlinger og procedurer. Viden om klimabelastningen er en forudsætning 
for at kunne træffe valg som optimerer værdien for patienterne men som samtidig 
minimerer klimaaftrykket. Denne afvejning er udfordrende og vil kræve en betydelig 
forskningsindsats. 
Symposiet fokuserer på klimaaftrykket i det danske sundhedsvæsen med særligt fokus på 
ortopædkirurgi. Det er målet at skabe et oplyst grundlagt at træffe patientnære 
beslutninger på med inddragelse af mere valide data om klimabelastningen. Hvordan kan 
vi som ortopædkirurger fremadrettet træffe mindre klimabelastende valg i vores daglige 
virke uden at gå på kompromis med sikkerhed og kvalitet? 
Livscyklusvurdering (LCA) er en veletableret videnskabelig metode til at kvantificere 
miljøbelastningen af produkter og processer fra ’vugge til grav’. LCA kan give ret præcise 
estimater sammenlignet med hidtidige analyser baseret på økonomiske vurderinger. 
Beregningerne er komplekse og er endnu ikke implementeret i ortopædkirurgisk forskning. 
Symposiet giver en introduktion af dette nye forskningsområde og diskuterer hvordan vi 
som ortopædkirurger kan være i front såvel forskningsmæssigt som klinisk. Vi har inviteret 
tre centrale aktører til at gøre os klogere på udfordringer og muligheder. 
Formand for Lægeforeningen, Camilla Rathcke, vil introducere os til klimadebatten på 
sundhedsområdet og fortælle om Lægeforeningens initiativer. Professor Michael 
Hauschild vil fortælle om principperne bag livscyklusvurderinger og hvilke muligheder og 
faldgruber man skal være opmærksom på. Endelig vil ph.d.-studerende Anna Roe 
Rasmussen illustrere hvorledes metoden kan anvendes i praksis til beregning af 
miljøpåvirkningen ved en hyppigt udført ortopædkirurgisk procedure, indsættelse af en 
total hoftealloplastik på artroseindikation.   
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KORTE KLINISKE RETNINGSLINJER 
SYMPOSIUM (KU) 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
13:30-15:00 
VINGSAL 1 

 
 
KORTE KLINISKE RETNINGSLINIER 
- Kendskab til, brugen af og fremtiden for KKRér 
  
De seneste år har DOS arbejdet systematisk med udarbejdelsen af Korte kliniske 
retningslinier. 
Det er blevet til en hel del retningslinier som er tilgængelige på hjemmesiden. 
Flere har haft et relativt stort impact på vores hverdag. 
  
På dette symposium vil vi prøve at se "rundt om" KKRérne. 
Baggrunden for, arbejdsgangen bag, kendskabet til, brugen af og fremtiden for KKRér som 
vi kender dem 
   
5 min  Velkomst v/Frank Damborg 
  
15 min Baggrund v/Frank Damborg 
 KKRér fra 2012 til 2022 
  
10 min  "Hvordan er det at indgå i en KKR arbejdsgruppe"? v/ Thomas 
Jacobsen  
  
10 min  Kan en KKR have impact? v/Ilija Ban 
  
10 min  Spørgeskema om KKRér v/Annie Primdahl 
 Kvalitetsudvalget lavede i foråret 2020 et spørgeskema om KKRér. 
 Spørgeskemaet er gentaget i 2022.  
 Hvad viser det? Hvad siger medlemmerne om KKRér?  
  
5 min  oplæg til diskussion og spørgsmål v/Annie Primdahl 
 Der er nu åben mikrofon.  
 Har du spørgsmål eller kommentarer til KKRér?  
 Hvad tænker du om fremtiden for KKRér? 
  
30 min  Diskussion  
 Ordstyrere Frank Damborg og Annie Primdahl 
  
5 min  Opsamling og afrunding v/Frank Damborg 
  



DOS Kongressen 2022                                                                       16.-18. november 2022, Vingsted   
 

 

DIAGNOSTIK AF BAKTERIELLE KNOGLEINFEKTIONER 
SYMPOSIUM 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
13:30-15:00 

CENTERSALEN 
 
 
Formål: 
Symposiet har til formål at gennemgå og synliggøre best practice indenfor diagnostik af 
knogleinfektioner.  
 
 
Arrangør:  
COMBINE - Research Center fOr translational Medicine on bone INfEctions 
DSOI – Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi 
 
 
Program: 
13.30-13.45:  Optimal bakteriologisk prøvetagning og prøvebearbejdning  
 Thomas Greve, MD, PhD, Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital 
 
13.45-14.05:  Histopatologisk diagnostik  
 Louise Kruse Jensen, lektor, veterinær-patolog, PhD, Dr. med. 
 Københavns Universitet 
 
14.05-14.45: Billeddiagnostiske udfordringer, værdi af parakliniske tests og 
 ortopædkirurgisk perspektiv?  
 Mario Morgenstern, MD, PhD, Dr. med, lektor, Basel, Schweiz 
 
14.45-15.00: Diskussion og spørgsmål 
 
Chairs:  
Christen Ravn, MD, PhD, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 
Hans Gottlieb, Overlæge, PhD, Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital 
Mats Bue, MD, PhD, Adjunkt, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 
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EKSTERN FIKSATION 
DOT-WORKSHOP 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
13:30-15:00 

LOKALE 17-18 
 

 

 
Workshop: Principper ved applicering af temporær ekstern fiksation på ekstremiteter.  
 
Temporærer eksterne fiksation bruges typisk i forbindelse med vævskontrol ved 
ekstremitetsskader hvor der er påvirket bløddele. Applicering sker typisk i vagt og det 
forventes at alle der går i vagt kan spanne en fraktur eller et led. Derfor tilbyder DOT en 
workshop med fokus på principper og optimering af en temporær ekstern fiksation. Er man 
usikker på sin teknik er denne workshop, hvor vi kombinerer teori med praktisk sawbone 
øvelser, en mulighed for at blive bedre. 
 
Tilmelding:  Først til mølle, da der er begrænset antal pladser. 
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MEET THE EXPERTS: ANKLE FRACTURES (SPECIALLÆGER) 
FREDAG, D. 18. NOVEMBER 

09:00-10:00 
CENTERSALEN 

“Meet the Expert - Special”, om suprakondylære humerusfrakturer hos børn, var sidste år 
en kæmpe succes med et rigtigt flot fremmøde. 
UDDU inviterer derfor igen i år til Meet the Experts for speciallæger. Årets tema er:  

”Ankelfrakturer - når det simple pludselig bliver svært” 

Mange ortopædkirurger har i en vagt sikkert prøvet at gå selvsikkert ind til en simpel 
osteosyntese af en ankelfraktur. Og lige så mange har prøvet, at sveden springer frem, 
når osteosyntensen ikke går så let som forventet. Så hvordan minimerer vi bedst kedelige 
overraskelser og ser faldgruberne, inden der er time-out? 

Kom og deltag i debatten med dine kollegaer og eksperterne. Indsend gerne din egen 
case og præsenter den på årets DOS kongres. Cases må meget gerne omhandle 
hverdags-problemstillinger og behøver på ingen måder være specielle. Konceptet er et 
afslappet forum, hvor vi kan få en god og lærerig debat, og hvor eksperterne kan være 
med til at give os en opdatering på den sidste nye viden om behandlingen af 
ankelfrakturer. Så kom og få tips og tricks til at gøre vagten lettere. 

Ekspertpanel: 
Juozas Petruskevicius, overlæge, ph.d. Aarhus Universitetshospital 
Lasse Bayer, overlæge, Nordsjællands Hospital 

Moderatorer: 
Anne Mette Sørensen og 
Martin Bille Henriksen (UDDU) 
Målgruppe: Yngre speciallæger - men alle er velkomne 

Emne: 
Ankelfrakturer 

Case: 
Din case skal være moderator Martin Bille Henriksen i hænde senest 1. november på 
marhenri@rm.dk 
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MEET THE EXPERTS: HIP FRACTURES (UDDANNELSESLÆGER) 
FREDAG, D. 18. NOVEMBER 

12:45-13:45 
CENTERSALEN 

Kom til en spændende session - KUN for uddannelseslæger – hvor du kan bliver klogere 
på hvordan du teknisk bedst kommer i mål med osteosyntese af den hoftenære fraktur –  
til gavn for både dig og patienterne. 

Sessionen vil være præget af cases, diskussioner og masser af tips og tricks. 
øre vagten lettere. 

Ekspertpanel:  
Afdelingslæge Amandus Gustafsson 
Afdelingslæge Rasmus Buck Bendtsen 

Moderatorer:  
Casper Grønbæk (UDDU) 
Katrine Borum (UDDU) 

Målgruppe:  
Uddannelseslæger – IKKE for speciallæger. 

Emne:  
Osteosyntese af hoftenære frakturer. 

Case:  
Hvis du har lyst, er du velkommen til at sende en case til moderator Katrine Borum senest 
10. november på katrineborum@hotmail.com
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DOS BATTLE 
FREDAG, D. 18. NOVEMBER 

14:00-15:00 
CENTERSALEN 

 
 
 

Arrangør: DOS Videnskabeligt Udvalg 
 

Moderator: Søren Ohrt-Nissen 

 
Osteoporotiske sammenfald med intraktable smerter 

Vertebroplastik vs. non-operativ behandling 
Mikkel Ø Andersen (Middelfart) vs. Søren Eiskjær (Aalborg) 

 

Lisfranc fraktur-luksation 

Bridging vs. artrodese? 

Anna Kathrine Pramming (Køge) vs. Marianne Vestermark (Viborg) 

 

Graftvalg ved ACL-rekonstruktion 
Patella- eller quadricepssenegraft vs. hamstringsene-graft 

Per Hölmich (Hvidovre) vs. Martin Lind (Aarhus) 

 

Distal Radiusfraktur 
Operativ vs. Nonoperativ behandling 

Dennis Hallager Nielsen (Køge) vs. Marcus Landgren (Gentofte) 
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DOS GENERALFORSAMLING 

DAGSORDEN 
BILAG 

FORMANDSBERETNINGER 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB (DOS) 
VIDENSKABELIGT UDVALG (VU) 

KVALITETSUDVALG (KU) 
UDDANNELSESUDVALG (UDDU) 
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DOS GENERALFORSAMING 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
07:30 - 09:20 
CENTERSALEN 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Udvalgsberetninger

3.1) Videnskabeligt Udvalg (VU) 
3.2) Kvalitetsudvalget (KU) 
3.3) Uddannelsesudvalget (UDDU) 

4. Kassererens beretning
4.1) Regnskab 
4.2) Kontingent 
4.3) DOS Fonden 

5. Valg til bestyrelse og udvalg
5.1) Valg af formand:  

Nuværende formand Torben Bæk Hansen afgår som formand og bliver i 
bestyrelsen som afgående formand. Afgående formand Bo Sanderhoff 
Olsen udtræder af bestyrelsen.  
Bestyrelsen indstiller Michael Mørk Petersen til ny formand.  

5.2) Valg af næstformand: 
Bestyrelsen indstiller Ole Rahbek til ny næstformand. 

5.3) Valg af formand for Kvalitetsudvalget: 
Frank Damborg afgår og kan ikke genvælges.  
Bestyrelsen indstiller Annie Primdahl til formand for Kvalitetsudvalget. 

5.4) Valg af formand for Uddannelsesudvalget: 
Andreas Balslev-Clausen afgår og kan genvælges. Bestyrelsen indstiller 
Andreas Balslev-Clausen til formand for Uddannelsesudvalget. 

5.5) Valg til Uddannelsesudvalget: 
Hoveduddannelsesrepræsentant Karen Dyreborg er blevet valgt blandt 
uddannelseslægerne.  
Rasmus Nielsen afgår som speciallægerepræsentant. 
Valg af ny speciallægerepræsentant. Link til valgoplæg fra Katrine Borum

6. Kontingentfritagelse, som følge af alder.

7. DOS fonden

8. Eventuelt

https://www.ortopaedi.dk/valgoplaeg-katrine-borum/


DOS Kongressen 2022 16.-18. november 2022, Vingsted 

Vedr. dagsordenens punkt 6: 
Vedtægtsændring § 2 stk. 2: 
Fritagelse for kontingent: Ifølge Lægeforeningen skal man være fyldt 70 år før man kan 
fritages for kontingent. Dette er gældende alle videnskabelige selskaber. Bestyrelsen 
indstiller til at Dansk Ortopædisk Selskab følger de til enhver tid gældende regler fra 
Lægeforeningen.  

Valgregler i henhold til selskabets vedtægter: 

Vedr. dagsordenens punkt 5: 
§ 5.: Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af
bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før
generalforsamlingens begyndelse. Forslag til valg af medlemmer til Uddannelsesudvalget
og Videnskabeligt Udvalg skal være selskabets formand i hænde senest 1 time før den
årlige generalforsamling.

Vedr. dagsordenens punkt 5: 
§13:
Stk. 1,
Uddannelsesudvalg
Generalforsamlingen vælger et uddannelsesudvalg. Udvalgets opgave er planlægning 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 ortopædkirurgisk 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
Ortopæder 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 valgtidspunktet, 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.
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 udarbejder 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 medlemmer, 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 
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medlemmer af det videnskabelige udvalg skal være Selskabets formand i hænde senest 1 
time før den årlige generalforsamling. 

Stk. 3, 
Kvalitetsudvalget 
Udvalgets opgave er at sikre at videnskabelig viden implementeres i den daglige kliniske 
praksis. Udvalget er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde kliniske vejledninger, 
referenceprogrammer m.v. Udvalget skal sikre koordinering og erfaringsudveksling mellem 
fagområderne inden for det ortopædkirurgiske speciale, herunder DOO (Danske 
Ortopæders Organisation) og mellem de kliniske databaser inden for specialet, ligesom 
udvalget efter aftale med bestyrelsen kan tage initiativ til samarbejde med aktører inden 
for kvalitetsområdet, herunder patientorganisationer. 

Udvalget består af formand og en repræsentant for hvert af de af generalforsamlingen 
anerkendte fagområder indenfor det ortopædkirurgiske speciale samt en repræsentant for 
DOO. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen jf. § 
5. 

De af generalforsamlingen anerkendte fagområder udpeger hver ét medlem til udvalget. 
Medlemmerne har en funktionstid på 3 år og kan genudpeges én gang. Ved udpegelsen 
skal det i videst muligt omfang sikres, at medlemmerne også kan repræsentere 
databaserne inden for fagområdet. 
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FORMANDSBERETNINGER  
 
 

DOS 
 

Selskabet havde pr. 31.12.2021 1.025 medlemmer. I det forgangne år har 20 medlemmer 
meldt sig ud af selskabet og 3 kolleger er afgået ved døden 2021. 
Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til 25 nye medlemmer i 2021.  
 
Nye medlemmer: 
Muhammed Bakhtiyar, Karen Larsen Romme, Marie Arildsen, Christina Frølich Frandsen, 
Jacob Beck, Henriette Hagman Aunaas, Sara Foreal Svanholm, Mrdjan Miki Milan, Linea 
Hammer Hansen, Dilay Kesgin Fener, Diana Niebuhr, Muaffak Al-Ani, Camilla 
Holmenlund, Tobias Prein, Didde Christiansen, Carsten Ulrich Strømmen, Thomas Franck 
Iversen, Saber Muthanna Saber, Magnus Tveit, Laurits Elgaard, Niels Fog Højris, Bjarne 
Christensen, Vinu Mathew George Kettidathil, Miao Wang, Sebastian Strøm Rönnquist. 
 
Bestyrelsen har bestået af: 
Næstformand   Michael Mørk Petersen 
Formand   Torben Bæk Hansen 
Afgående formand  Bo Sanderhof Olsen 
Redaktør   Jan Duedal Rölfing 
Kasserer   Jeppe Vejlgaard Rasmussen 
Formand for VU  Kristoffer Barfod 
Formand for KU  Frank Damborg 
Formand for UDDU  Andreas Balslev-Clausen 
 
DOS-kongressen i 2020 var planlagt som selskabets 75 års jubilæumskongres, men 
måtte i lighed med de store internationale kongresser aflyses og blev i stedet afholdt i 
2021 i den velkendte form over 3 dage i København. Vi kunne ved jubilæumskongressen 
fejre DOS med rekord mange abstrakts og et meget højt videnskabeligt niveau, hvor alle 
fagområder var bredt repræsenteret. Så det blev på alle måder en kongres, der fejrede 
selskabets jubilæum på værdig vis. 
 
I 2022 afholdes kongressen igen i Vingsted, der med placering og faciliteter har en anden 
profil end Falkoner Hotel i København med de fordele og ulemper det indebærer. 
Foreløbig er det besluttet, at kongressen 2023 afholdes på Falkoner Hotel i København, 
men placeringen af kongressen 2024 er stadig under overvejelse, idet bestyrelsen dog 
arbejder på en placering uden for København. 
 
Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år været særdeles velfungerende med afholdelse 
af alle planlagte møder som enten fysiske eller virtuelle møder. 
Vi har fået to nye bestyrelsesmedlemmer – Formand for Videnskabeligt udvalg Kristoffer 
Barfod og kasserer Jeppe Vejlgaard Rasmussen, der begge fra start har bidraget til 
arbejdet på forbilledlig vis. 
 



DOS Kongressen 2022 16.-18. november 2022, Vingsted 

Når det gælder selskabets økonomi er det lykkedes at komme igennem et år med DOS 
jubilæumskongressen med et mindre overskud. Kongressen var meget velbesøgt, men 
udgifterne også lidt højere end vanligt, da vi ønskede at jubilæumskongressen skulle være 
ekstra flot. 
Selv om det er bestyrelsens opfattelse, at DOS fremover vil blive tvunget til at forholde sig 
kritisk til den meget store prisforskel, der er ved kongresafholdelse i København 
sammenlignet med provinsen, håber vi at det også fremover er muligt at skabe en kongres 
i København i økonomisk balance. Kongressen 2023 vil derfor igen blive afholdt på 
Falkoner Hotel og vi må så efterfølgende vurdere, om økonomien balancerer. 

I forhold til DOS-fonden blev der ved generalforsamlingen 2021 stillet spørgsmålstegn ved 
de meget store omkostninger til advokat og revision en fond medfører. Vi må erkende, at 
beløbsstørrelsen i fonden ikke længere står mål med udgifterne til at bibeholde 
fondsstrukturen og uden udsigter til fremtidige store indtægter arbejder bestyrelsen nu 
med at få ophævet fondsstrukturen og i stedet placere midlerne i en øremærket konto, 
hvor midlerne anvendes som hidtil til fremme af dansk ortopædkirurgi jvf §1 i vedtægterne. 

Arbejdet i NOF har levet et stille liv i de forgangne år efter at jubilæumskongressen i 
Trondheim i 2020 blev aflyst under Covid. De få planlagte NOF board meetings er afholdt 
som korte virtuelle møder. NOF board meeting og kongressen i maj 2022 i Vilnius blev 
udsat til september på grund af konflikten i Ukraine, men er nu afholdt som et meget 
velfungerende arrangement. Desværre var deltagerantallet på mellem 2-300 skuffende for 
arrangørerne, men set i lyset af den ændrede placering i kalenderen slet ikke 
uacceptabelt. 
Fra DOS-bestyrelsen har vi arbejdet på, at NOF skal være en mere synlig organisation i 
ortopædkirurgien med uddannelsesaktiviteter i NOF-regi eksempelvis i form af webinars 
og kongresser med et bredt udvalg af både uddannelse og videnskabelig aktivitet. Vi er 
derfor stolte af, at tidligere formand for DOS uddannelsesudvalg Søren Kold er valgt som 
”vicepresident” for NOF 2022-2024 og efter planen bliver ”president” i perioden 2024-2026. 
Vi er overbeviste om, at Søren med sin solide baggrund fra DOS sammen med det nye 
NOF board vil kunne genskabe en organisation med en meget mere synlig profil. 
NOF-kongressen afholdes i Amsterdam 2024 og hos os i Danmark 2026. 

Acta Orthopaedica er i færd med en større organisationsændring og modernisering med 
nyt forlag og udskiftning på editorposterne. Peter Frandsen har lagt et meget stort arbejde 
som Deputy Editor igennem en lang årrække og fra DOS er vi stolte af, at Søren 
Overgaard nu er valgt som ny Editor samtidig med at Jeppe Vejlgaard Rasmussen er 
blevet Co-editor. DOS-bestyrelsen ser nu et Acta med en ny platform, der åbner 
mulighederne for at kunne levere et bredt tilbud til selskabets medlemmer i form af både 
videnskab og uddannelse. 

EFORT har måttet aflyse to på hinanden følgende kongresser i fysisk form og konvertere 
til online kongres. I år lykkedes det dog at gennemføre en fysisk kongres i Lissabon, der 
trods et flot og velorganiseret program tiltrak lang færre deltagere end før Covid. EFORT 
har derfor ikke fået løst den pressede økonomi og vil skulle føre en stram kontrol med 
udgifterne i de kommende år. En af dem der skal hjælpe med det er tidligere kasserer i 
DOS Marie Fridberg, der blev valgt som medlem af ”EFORT Finance Committee”. Vi håber 
at økonomien tillader, at EFORT kan fortsætte deres uddannelsesaktiviteter i form af 
webinars samt en løbende publicering af reviews i EFORT Open – alt sammen noget som 
DOS-medlemmerne også har gavn af. 
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I Sundhedsstyrelsens lægeprognose 2021-2045 står ortopædkirurgi til en vækst i 
speciallæger i perioden på 26%. Denne vækst skal dække et stigende behov for 
speciallæger i ortopædkirurgi på grund af en ændret befolkningsdemografi med flere 
ældre. Fra DOS imødeser vi også et stigende antal henvisninger fra almen praksis med 
baggrund i manglende kompetencer efter at ortopædkirurgi ikke længere indgår i 
uddannelsen i almen medicin kombineret med et øget ønske om at blive set af 
speciallæge ved selv simple lidelser fra bevægeapparatet. Væksten af antallet af 
speciallæger i ortopædkirurgi er blandt de laveste i forhold til alle andre specialer i 
prognosen. Prognosen tager udgangspunkt i en voldsom vækst i antallet af speciallæger i 
akutmedicin og almen medicin, hvilket blandt andet sker med en intention om, at lettere 
skader behandles af akutmedicinere og lettere symptomer fra bevægeapparatet i almen 
praksis. DOS ser med bekymring på, om forudsætningerne for prognosen og blandt andet 
den store forventede vækst af speciallæger i almen medicin og akutmedicin vil holde, da 
det ellers kan øge behovet for speciallæger i ortopædkirurgi til udredning og behandling af 
simple lidelser i bevægeapparatet og mindre skader. 

En anden væsentlig faktor for specialernes fremtid er den igangværende revision af 
speciallægeuddannelsen. Arbejdet blev igangsat samtidig med starten af pandemien i 
2019 og kom aldrig rigtig i gang, da Covid betød aflysninger af en del af de planlagte 
møder. Sundhedsstyrelsen genstartede hele processen og forslaget til revision af 
speciallægeuddannelsen skulle efter den nye plan forelægge medio 2022, men er stadig 
forsinket. Foreløbig er der intet der tyder på meget store ændringer for ortopædkirurgi, 
men bestyrelsen følger arbejdet nøje. 

Bestyrelsen har med bekymring set ventelisterne stige efter Covid og sygeplejestrejken. 
Mangel på sygeplejersker er nu et væsentligt problem og alt tyder på, at vi også i den 
nærmeste fremtid vil være presset på kapacitet på sengepladser og operationsafdelinger. 
DOS har i interviews med medierne og i samarbejde med Kirurgisk Forum forsøgt at 
skabe bevågenhed om problemerne. Trods et forestående valg virker det ikke til, at 
politikerne tør gå ind i debatten, da emnet er sprængfarligt og vanskeligt at løse med et 
”quick fix”. 

Selskabets strategiplan er nu ved at have nogle år på bagen og vi har i bestyrelsen 
besluttet, at den skal opdateres i det kommende år. Blandt andet vil vi forsøge at sætte ord 
på, hvordan vi sikrer diversitet i selskabet samt at vi er inkluderende. Det mener jeg 
bestemt at DOS er, men i bestyrelsen ønsker vi at sende et klart signal om, at vi rummer 
alle i ortopædkirurgien. 

Uddannelsesudvalget, Videnskabeligt Udvalg og Kvalitetsudvalget har igen i år ydet 
en stor indsats og selskabet skylder formændene og de ordinære medlemmer stor tak for 
deres indsats. Det samme gælder alle de andre kollegaer, som DOS har bedt om at 
hjælpe med et stykke arbejde i 2022. 

Selskabets sekretær Helena Reinholdt løser nu en meget stor opgave i planlægningen og 
afholdelsen af kongressen og vi skylder hende en stor tak for den fantastiske 
jubilæumskongres i 2021. Vi er nu tilbage i en struktur, hvor DOS arrangerer kongressen 
100% uden involvering af kongresbureauer. 
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Igen i år er der valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Formanden for Kvalitetsudvalget 
Frank Damborg kan efter 6 år som formand ikke genvælges. Frank har leveret et 
fantastisk arbejde og udviklet Kvalitetsudvalget til et utrolig vigtigt område i DOS. Når vi i 
medierne angribes for at foretage operationer og behandlinger, der ikke er evidens for, er 
bedste forsvar at vi i DOS arbejder meget målrettet med ikke bare at skabe evidens men 
også gøre denne evidens synlig for klinikerne, så man får en vigtig beslutningsstøtte i det 
daglige arbejde. Arbejdet med KKR og NKR er et af det bedste eksempler på, at DOS 
sætter handling bag intentionerne.  
Desuden er formanden for Uddannelsesudvalget Andreas Balslev-Clausen på valg efter at 
have siddet 3 år som formand. Andreas har ydet et meget stort arbejde som formand i 
udvalget med bl.a. udarbejdelsen af den nye målbeskrivelse. Andreas kan genvælges og 
bestyrelsen anbefaler på det varmeste et genvalg. 
Afgående formand Bo Sanderhoff Olsen træder planmæssigt ud af bestyrelsen og vi 
skylder Bo en stor tak for det meget store arbejde han har lagt i bestyrelsesarbejdet 
gennem de seneste 6 år i formandsrækken i en periode med økonomiske udfordringer 
efter ”Casino-kongressen” og en aflyst kongres på grund af COVID. 
Således skal selskabet på generalforsamlingen vælge ny næstformand og formand, da 
undertegnede efter to år som formand overgår til at være afgående formand. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke den resterende del af bestyrelsen. Arbejdet som 
formand har været en fornøjelse sammen med jer.  

Sidst vil jeg takke medlemmerne for jeres tillid og at jeg fik lov til at være formand for 
selskabet 2020-22. Det har været en spændende tid med mange udfordringer. Jeg ser nu 
frem til at overlade formandskabet til en dygtig kollega og følge op på de igangsatte 
initiativer de kommende to år som afgående formand. 

Venlig hilsen 

Torben Bæk Hansen 

Formand - Dansk Ortopædisk Selskab 
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VIDENSKABELIGT UDVALG (VU) 
 
 

VU består af: 
 
Kristoffer Weisskirchner Barfod   Hvidovre Universitetshospital     DOS VU formand, 2021-2024 
Jan Duedal Rölfing    Aarhus Universitetshospital           DOS redaktør, 2020-2023 
Bjarke Viberg     Odense Universitetshospital      2020-2023 
Per Gundtoft     Aarhus Universitetshospital         2021-2024 
Michala Skovlund    Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler     2021-2024 
Søren Ohrt-Nissen    Rigshospitalet       2021-2024 
 
 
Udvalgets primære opgave er at sikre og udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, 
herunder at tilrettelægge DOS Kongressen. Udvalget har i år holdt 7 møder, herunder et 
internat. 
 
 
DOS Kongressen 2022 
Årets DOS kongres afholdes i Vingsted. Kongressens indeholder 19 orale sessioner med 
præsentation af ny forskning, 6 emnespecifikke symposier, æresforelæsning, Guildal 
forelæsningen, Generalforsamling og møder i fagområderne.  
Der har været stor tilslutning til kongressen fra både vores medlemmer og industrien. Vi 
har modtaget over 200 abstracts. Stor tak til de forskningsaktive medlemmer over hele 
landet for at skabe fundamentet til en spændende kongres, og stor tak til selskaberne for 
igen i år at bidrage med review af abstracts.  
For at give flest mulighed for en podiepræsentation, har vi udvidet antallet af orale 
præsentationer og øget den videnskabelige tyngde på kongressens sidste dag. Dertil 
afholder vi igen i år en emneinddelt Poster Walk i samarbejde med YODA, hvor der i en 
behagelig atmosfære vil være mulighed for at præsentere og diskutere videnskab på tværs 
af land og fagområder. 
Tid i fagområderne er vanen tro prioriteret højt, og onsdag eftermiddag er afsat til 
diskussion internt i subspecialeselskaberne. Vi har i år lagt YODA’s generalforsamling 
parallelt med den sidste del halvdel af subspecialeprogrammet for at gøre det muligt 
afholde et socialt program onsdag aften. Vi håber, at det fungerer efter hensigten og falder 
i medlemmernes smag. 
 
 
DOS priser 2022 
I år var der 5 kandidater til prisen for bedste artikel og 6 kandidater til prisen for bedste 
ph.d.-afhandling. Prisen for bedste artikel går til Emil Toft Petersen og prisen for bedste 
ph.d.-afhandling går til Jannie Thillemann. Du kan læse yderligere om arbejderne andet 
steds i bulletinen og derudover se Jannies og 135 andre ph.d.-afhandlinger i DOS 
afhandlingsdatabasen. 
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Danish Orthopedic Academy - DOA 
Danish Orthopeadic Academy er den foreløbige arbejdstitel for en ide, der er formet i VU 
gennem det sidste år. Vi ønsker at skabe en institution, der kan løfte ortopædkirurgisk 
forskning ved at gøre det lettere at lave multicenterstudier af højeste videnskabelige 
standard samt lettere at skaffe økonomi til at gennemføre dem.  
Ortopædkirurgien er presset i det nuværende paradigme, hvor øgede udgifter til 
sundhedsvæsnet medfører krav om effektivisering ift. eksisterende behandlinger. Der er 
behov for at undersøge og dokumentere den kliniske og socioøkonomiske effekt af vores 
behandlinger. Andre grupper har forstået dette og er begyndt at undersøge vores 
behandlinger, men set fra deres perspektiv – ikke fra vores.  
Det er afgørende, at vi, som patienternes advokater med forståelse for de kliniske 
problemstillinger, påtager os ansvaret for at undersøge vores egne behandlinger. 
Patienterne, og ikke politiske dagsordener, skal være i centrum for fremtidens kliniske 
studier.  
DOA skal facilitere denne proces og gøre det muligt for alle, der har ideer, evner og 
arbejdsmoral, at lave multicenterstudier af højeste internationale standard. 

Ortopædkirurgisk videnskabelig aktivitet 
Efter DOS Kongressen 2021 fik VU til opdrag at danne et overblik over den 
ortopædkirurgiske videnskabelige aktivitet i Danmark. Dette er ikke en nem opgave og 
derfor har vi har bedt afdelingerne om hjælp. Langt de fleste afdelinger har indberettet 
deres pubmed-listede publikationer samt gennemførte ph.d.-forløb. Mange tak for det!  

De selvrapporterede tal for perioden 2013-2021 findes på: 
ortopaedi.dk/videnskabelig_aktivitet 

På vegne af VU 

Kristoffer Weisskirchner Barfod  
Formand for DOS Videnskabelige Udvalg 
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KVALITETSUDVALG (KU) 

Kvalitetsudvalgets sammensætning: 
Kvalitetsudvalget under DOS er konstitueret så det består af én repræsentant fra alle 
fagområder, samt undertegnede som formand.  
Aktuelt ser medlemslisten ud som følger: Thomas Falstie-Jensen TFJ (Skulder-albue), 
Marie Fridberg MF (Børn), Mikkel Andersen MA (Ryg), Rikke Bilefeldt RB (Traume), 
Morten Bøgehøj MB (hofte/knæ), Kolja Weber KW (Onkologi), Anders Lorentzen AL 
(Hånd), Anders Boesen AS (SAKS), Christen Ravn CR (DSOI), Anders Lamberg AL 
(DOO), og Mostafa Benyahia MB (Fod).  

Siden sidste generalforsamling er der i kvalitetsudvalgsregi afholdt 2 fysiske møder samt 
et zoom møde. Endvidere blev der i uge 10 afholdt KKR internat. 

Korte Kliniske Retningslinier (KKR):  
Udarbejdelsen af KKR er fortsat i fokus i 
kvalitetsudvalget. Vi afholdt i uge 10 KKR 
internat. Der har i år været 6 KKRér i høring. 
Det er forventningen at alle disse 
godkendes, og er gældende fra og med 
kongressen 2022. Der er efter teksten i 
denne beretning indsat oversigt over årets 
KKR høst. 
Det er fremadrettet DOS bestyrelsens og 
kvalitetsudvalgets holdning at arbejdet med 
KKR er vigtigt og skal opretholdes. Det er 
derfor allerede planlagt at der iværksættes 
et KKR forløb i 2022-23 på samme vis som  
i de foregående perioder. 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 hjemmesiden. 

Nationale Kliniske retningslinier (NKR): 
DOS har deltaget i en del arbejde med NKR arbejde gennem tiden. Sundhedsstyrelsen 
har løbende bevilliget midler til at følge op på de NKR der tidligere er udkommet. SST 
tilskriver således løbende DOS mhbp. vores holdning til revision af disse retningslinier. 

”Specialeplansgruppe”  
DOS har bedt Kvalitetsudvalget nedsætte en arbejdsgruppe til at forberede en fælles 
holdning til en forventet fremtidig revision af specialeplanen. 
Indtil videre er der ikke fastlagt en tid for gennemførsel af dette revision, men for at sikre 
subspecialernes samarbejde, få skrevet det nye subspeciale ”infektionsortopædi”(DSOI) 
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ind i specialeplanen og for at fastholde kvaliteten af patienternes behandling synes det at 
være værdifuldt at være på forkant. Arbejdet gennemføres ved først en række virtuelle 
møder og siden en arbejdsdag med fremmøde. 
Løbende mellem møderne vil repræsentanterne i de forskellig fagområde selvfølgelig have 
mulighed for at arbejde sammen om de indbyrdes snitflader efter behov. 
Målet er at:  

§ afstemme interessekonflikter/snitflader/samarbejdsområder
§ identificere fejl og mangler i tidligere specialeplan
§ udtrykke ønsker til ændringer/forbedringer i fremtidig specialeplan
§ opnå fælles holdning til indhold af kommende specialplan

Når dette er opnået går gruppen ”i dvale” til Sundhedsstyrelsen inviterer til revision af 
specialeplanen. Tak til de ildsjæle der har meldt sig som repræsentanter for deres 
fagområder til dette vigtige arbejde. 

Farvel og tak 

Dette er undertegnedes sjette og sidste beretning som formand for Kvalitetsudvalget. Jeg 
afgår efter kongressen ”efter tur” og kan ikke genvælges. Det var for 6 år siden en utroligt 
spændende opgave at indtræde i DOS bestyrelsen samt at skulle overtage ”roret” i KU. 
Jeg er fortsat 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 gejsten oppe og 
også de menige DOS medlemmer der igen i år har deltaget i KKR seminarer og 
efterfølgende slidt og slæbt med GRADE mv. i forbindelse med udarbejdelsen af KKRér. 

Frank Damborg 
Afgående formand for DOS Kvalitetsudvalg 
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Bilag til Formandsberetning – DOS Kvalitetsudvalg 

OVERSIGT KKR 2022 

GRUPPE 1: Ny KKR. 
EMNE: KKR om anvendelsen af dual mobility cupper 
PICO: Har patienter over 70 år med hofteledsartrose og indikation for indsættelse af en 
THA bedre effekt af en dual mobility cup end en unipolær med hensyn til luksation, 
reoperation samt funktionsevne? 
Ansvarligt fagområde 1: Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik (DSHK) 
Deltager Tilhører 

fagområde 
Morten Bøgehøj DSHK 
Martin Lamm DSHK 
Thomas Jakobsen DSHK 

GRUPPE 2: Revision fra 2017 

EMNE: Antibiotikaprofylakse i forbindelse med hofte- og knæalloplastik 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DSHK 
Ansvarligt fagområde 2: DSOI 
Associeret: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 
Deltager Tilhører fagområde 
Thomas Lind-Hansen DSHK 
Morten Boye Petersen DSHK 
Jeppe Lange DSOI 
Claus Østergaard Dansk Selskab for Klinisk 

Mikrobiologi 
Thomas Jakobsen DSHK 

GRUPPE 3: Ny KKR 

EMNE:  Caput radii protese vs excision ved stabile caput/collum radii frakturer hos 
voksne  
PICO: Udfærdiges 
Ansvarligt fagområde 1:  DOT 
Ansvarligt fagområde 2: DSSAK 
Deltager Tilhører 

fagområde 
Kenneth Quaade Szkopek DOT 
Christian Cavallius DOT 
Steen Lund Jensen DSSAK 
Theis Munchholm 
Thillemann  

DSSAK 
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GRUPPE 4: Revision fra 2017 

EMNE: Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskaft calvikcula 
frakturer hos voksne 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DOT 
Ansvarligt fagområde 2: DSSAK 
Deltager Tilhører 

fagområde 
Mette Rosenstand DOT 
Ilija Ban DOT 
Anne Kathrine Belling 
Sørensen  

DSSAK 

Thomas Falstie-Jensen DSSAK 

GRUPPE 5: Revision fra 2017 

EMNE: Mikrobiologiske prøvetagning ifm. revisionskirurgi 
PIRO: 
Population: Patienter, som undergår revisionskirurgi ifm. ortopædisk implantat 
Indicator test: Peroperative vævsprøver hhv. sonikeringsvæskeprøve 
Reference standard: Multikriterie-definition formuleret ved EBJIS https://ebjis.org/guides/fri-consensus-meeting-2018 
Objective: Bakteriel diagnose pba. prøvemateriale, biopsimetode og biopsiantal
Ansvarligt fagområde 1: DSOI 
Ansvarligt fagområde 2: DSHK 
Ansvarligt fagområde 3: DOT 
Deltagere Tilhører fagområde 
Martha Ignatiussen DSOI 
Mathias Bæk Rasmussen DSHK 
Peter Toft Tengberg DOT 

GRUPPE 6: Revision fra 2017 

EMNE: Distal radius hos børn- revision fra 2017 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DPOS 
Deltager Tilhører fagområde 
Peter Buxbom DPOS 
Louise Klingenberg DPOS 

KKR fra gruppe 1-5 vil blive præsenteret som foredrag ved kongressen. 

KKR er tilgængelige på hjemmesiden: ortopaedi.dk -> guidelines -> KKR 
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UDDANNELSESUDVALG (UDDU) 

Uddannelsesudvalget har i det forgangne år bestået af 

(2019-2022 på valg og genopstiller) 
(2020-2022 afgår som HU-repræsentant) 
(2020-2023) 
(2020-2023) 
(2019-2022 på valg og genopstiller ikke) 
(2017-2023) 

Uddannelsesudvalget har i det forgangne år afholdt 3 fysiske møder og 3 onlinemøder. 
Online-møder er blevet en fast og effektiv del af mødeaktiviteten, som sparer både tid og 
penge. Fysiske møder er dog fortsat en vigtig del af at skabe et effektivt udvalg med godt 
sammenhold.  

Valg 
Udvalget havde ingen medlemmer på valg sidste år, men der er i år valg til både 
formandspost, speciallægepost og HU-repræsentant. Der har været afholdt valg blandt 
HU-lægerne, hvor der var tre kandidater til posten. Karen Dyreborg blev valgt og vi ser i 
udvalget frem til samarbejdet.  

Rasmus Nielsen blev valgt i 2019 og er derfor på valg. Rasmus har ydet en stor indsats 
med fokus på onlineløsninger og fremtidige digitale løsninger. Rasmus Nielsen 
genopstiller ikke.  

Katrine Borum har siddet 2 år som HU-repræsentant og har ydet en stor indsats. Både 
som obligatorisk referent, men også med sin store viden og engagement om uddannelse. 
Katrine er i mellemtiden blevet speciallæge og stiller derfor op til valg til den ledige 
speciallæge post.  

Ny målbeskrivelse 
Den nye målbeskrivelse har været længe undervejs og er nu endelig godkendt af 
Sundhedsstyrelsen, så den kan lægges ind i uddannelseslægen.dk, som er afløseren for 
logbog.net.  
Målbeskrivelsen vil blive implementeret for alle intro- og HU-læger som starter forløb 1. 
november 2022 eller derefter. For de HU-læger som er startet i efteråret 2022 inden 1. 
november, vil det være frivilligt om man vil fortsætte efter gammel målbeskrivelse eller 
overgå til den nye målbeskrivelse.  
Målbeskrivelsen vil, som tidligere beskrevet, betyde en stor ændring i formen og mængden 
af formel kompetencevurdering, da der er lagt op til at alle kompetencer kun kan 
godkendes efter gentagne kompetencevurderinger. Antallet af kompetencer er reduceret 
betydeligt, men der ligger et stort arbejde ude på afdelingerne med at få implementeret 
den ny målbeskrivelse. 

Formand Andreas Balslev-Clausen  
HU-repræsentant Katrine Borum  
YODA-repræsentant Casper Grønbæk  
Speciallæge Anne Mette Sørensen  
Speciallæge Rasmus Nielsen   
Speciallæge Martin Bille Henriksen  
Hovedkursusleder Per Wagner Kristensen 
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Med den ny målbeskrivelse har UDDU også opdateret den tidligere ”portefølje” til en 
uddannelsesmanual, hvor vi har samlet al relevant information om uddannelse og 
målbeskrivelse, så det er i et let tilgængeligt format. Vi håber den vil blive flittigt læst.  
Læs mere på www.ortopaedi.dk/maalbeskrivelse  
 
KICK-OFF kursus i ny målbeskrivelse  
For at den ny målbeskrivelse kan komme godt fra start afholder UDDU og 
målbeskrivelsesudvalget et 1-dages prækursus tirsdag 15. november på Vingsted med 
fokus på den ny målbeskrivelse. Kurset er primært tiltænkt UAO’er og UKYL’er, men alle 
uddannelsesinteresserede er velkomne. I skrivende stund er 33 ud af 50 pladser booket. 
 
Specialespecifikke kurser og post-test og digitalisering 
I de sidste år har Rasmus Nielsen i samarbejde med delkursuslederne for infektionskurset 
arbejdet på tiltag for at lave et ”smartere” specialespecifikt kursus. Der er lagt meget 
arbejde i dette og Rasmus har gjort sig gode erfaringer, som kan lægge grund for 
videreudvikling af de specialespecifikke kurser fremover. UDDU vil arbejde videre med 
dette fremover.  
For nogle år siden fik hovedkursusleder og UDDU indført at den specialespecifikke 
kursusrække starter med et Introkursus, som afholdes to gange årligt. Jan Rölfing har som 
delkursusleder været en stor drivkraft for at gøre dette kursus vellykket og giver nu faklen 
videre til Kathrine Rasch som kan videreudvikle konceptet. 
Nyt evalueringsskema. Evalueringsskemaet til de specialespecifikke kurser var været 
uændret i mange år, og vi har derfor udviklet et ny skema, som forhåbentlig vil blive et 
godt værktøj til at forbedre kurserne. I samarbejde med SundVision, som driver vores 
hjemmeside, vil vi udarbejde et system, hvor evalueringsskemaet skal besvares digitalt fra 
mobilen. Det bliver derfor nemmere at give direkte feedback og evaluering til hvert 
uddannelseselement. Vi forventer at opstarte det nye evalueringsskema i 2023. Da vi 
allerede har en databehandleraftale gennem SundVision overholdes alle GDPR-regler. 
UDDU vil i samarbejde med SundVision hjælpe delkursusledere med opstarten af det nye 
evalueringsskema. 
 
DOS Kongressen 
Igen i år har vi et stærkt program med to meet-the-experts seancer. Emnet er 
hoftefrakturer for uddannelseslæger og ankelfrakturer for speciallæger. Vi håber på lige så 
stor tilslutning og succes som sidste års meet-the-expert. 
Årets UDDU-symposium er en opfølgning på holdningspapiret om ”Den gode 
uddannelsesafdeling” som vi producerede sidste år. Ved at sætte fokus på forskellige 
elementer der skaber den gode uddannelsesafdeling, vil vi prøve at sætte ”Den gode 
uddannelsesafdeling” på formel, så alle kan levere uddannelse på højt niveau. Vi glæder 
os til at se jer.  
 
Samarbejde 
Uddannelsesansvarlig i fagområderne.  For at styrke samarbejdet med fagområderne og 
skabe synergi i uddannelsesindsatserne mellem fagområder og uddannelsesudvalget har 
vi bedt fagområderne om at udpege en kontaktperson i deres bestyrelse med ansvar for 
uddannelse. Tanken er at inddrage fagområderne mere i evaluering og udvikling af 
specialespecifikke kurser, næste revision af målbeskrivelse og andre områder af betydning 
for fagområderne.  
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Feedback 
Med sidste års survey om feedback, fik UDDU sat fokus på at der fortsat er behov for 
mere feedback i dagligdagen. UDDU har derfor udarbejdet et 5 min foredrag og en poster 
om feedback, som kan hjælpe afdelingerne med at holde fokus på feedback i hverdagen.  

Andreas Balslev-Clausen 
Formand for DOS Uddannelsesudvalg 
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BERETNINGER FRA DIV. UDVALG OG DOS REPRÆSENTANTER 
SICOT – International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology 

Ali Al-Hamdani, national SICOT delegerede 

SICOT en international non-profit organisation stiftet i 1929, som 
rummer alle de ortopædkirurgiske fagområder og bl.a. arrangerer 
videnskabelige kongresser og kurser samt driver to videnskabelige 
tidsskrifter: International Orthopaedics og SICOT-J.  

SICOT tilbyder en del fellowships i mange forskellige lander til yngre 
kirurger, og siden 2003 afholder SICOT en årlig diploma examination.  
SICOT Educational Academy har en virtual platform, der hedder SICOT PIONEER, som 
har været vært for en række webinarer og planlægger i øjeblikket forskellige e-events 
ligesom podcasts til live-streamede kirurgiske procedurer. SICOT lægger meget vægt på 
uddannelse. Se mere online: www.sicot.org/education. 
Der er mere end 110 medlemslande repræsenteret i SICOT, og hvert land har en national 
representative.  

SICOT Kongressen 2022 blev afholdt d. 28.-30. september 2022 i Kuala Lumpur med over 
1500 deltagere og ca. 300 internationale foredragsholdere. Ved kongressen blev der valgt 
en ny formand for årene 2022-2024: Prof. Philippe Hernigou fra Paris, Frankrig.  
Næste SICOT kongres afholdes i Kairo, Ægypten i november 2023.  

SICOT tilbyder medlemskab til kirurger under 40 år med betydelig nedsat årlig kontingent. 
Man kan blive Associate Medlem i op til 6 år. 

Dansk Traume Register DTR under RKKP – rapport 

Morten Schultz Larsen, Formand for Styregruppen 

Dansk Traume Register indeholder data om patienter modtaget af Traumehold på de fire 
traumecentre i København, Odense, Århus og Aalborg. Styregruppen består af 
repræsentanter for de fire Traumecentre, lægelige repræsentanter for alle regioner samt 
repræsentanter for DOS, DASAIM og DASEM, nogle medlemmer har flere kasketter på.  
Styregruppen har i det forløbne år indført en ensrettet registrering af AIS/ISS, som er en 
systematisk registrering af alvorlighed, både af den enkelte læsion og af den samlede 
påvirkning af multiple læsioner på den enkelte patient. Alvorlighed er dermed med i den 
seneste årsrapport fra databasen: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-
kvalitetsdatabaser/akutte-sygdomme/dansk-traumeregister/  

Vi kan dermed sammenligne behandlingskvalitet, både i Danmark og internationalt og kan 
konstatere at behandlingskvaliteten på de danske Traumecentre er lidt over international 
standard. Styregruppen arbejder i øjeblikket på at inddrage de 17 resterende 
Akutsygehuse, som også modtager multitraumatiserede patienter. Et 1-årigt pilotprojekt 
som inddrager Akutsygehuse i Region Syddanmark er under etablering og skal senere 
udbredes til andre regioner 
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DOS DRG Udvalg  
 
Svend Erik Østgaard, Formand DOS DRG udvalg 
  
Traditionelt er der høring vedrørende DRG gruppering for det følgende år i foråret. Der var 
ikke lagt op til ændringer i de ortopædkirurgiske grupperinger, som derfor er uændrede. 
  
Der er foretaget justeringer af flere takster i 2023 som er relevante for det 
ortopædkirurgiske speciale. Der er ikke umiddelbart nogen klinisk begrundelse for disse 
justeringer, så det må antages at de er begrundet i indberetninger fra hospitalerne. DRG 
udvalget har ikke adgang til de økonomiske indberetninger der ligger bag justeringerne. 
 
 
 
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg vedrørende Specialeplanlægning 
 
Per Kjærsgaard-Andersen, overlæge, Vejle Sygehus  
 
Rapport for perioden september 2021 til august 2022: Sundhedsstyrelsens Rådgivende 
Udvalg vedrørende Specialeplanlægning består, ud over Sundhedsstyrelsen (SST) selv, af 
repræsentanter fra Danske Regioner, hver af de 5 regioner, Sundhedsministeriet, Dansk 
Sygeplejeråd samt 4 lægelige repræsentanter udpeget af Det Lægevidenskabelige 
Selskab (LVS). Dertil har LVS 4 suppleanter, således der altid stiles med 4 LVS-
repræsentanter ved møderne.  
Der er i det forløbne år afholdt i alt 4 møder i Det Rådgivende Udvalg (september, 
november, januar og maj). SST har i de 12 måneder fortsat været presset med baggrund i 
den fortsatte COVID-19 situation. Alle 4 møder i det forgangne år har alle været afholdt 
som fysiske møder, dog med mulighed for deltagelse via video. Sidstnævnte har gjort 
tidsforbruget mindre hos flere af mødedeltagerne, da der typisk bruges en hel dag med 
rejse og møde – til et møde der typisk varer 3-4 timer.  
Siden juni 2016 har jeg været udpeget som LVS’s talsmand til SST, og sammen med 
LVS’s sekretariat står jeg således for planlægning af kommende møder fra LVS’s side – 
for den løbende faglige dialog imellem SST og LVS, samt intern dialog imellem LVS’s 
repræsentanter og suppleanter. De 4 LVS ordinære medlemmer samt alle 4 suppleanter 
modtager samme information fra SST, ligesom vi livligt holder hinanden orienteret via 
mails. Forud for hver møde i Sundhedsstyrelsen, afholder LVS-repræsentanterne 
almindeligvis et ”formøde”, hvor vi gennemgår dagens mødepunkter, samt hvad der måtte 
være i øvrigt. Der er netop skiftet ud på et par medlemmer i LVS-gruppen. Gruppens 8 
medlemmer har ”fordelt” de 37 medicinske specialer imellem sig – så vi sikrer at alle 
områder har en ”talsperson” i konkrete speciale-relaterede emner. Jeg ”dækker” naturligvis 
det ortopædkirurgiske speciale. 
De forgangne 12 måneder har atter været meget rolige set fra det ortopædkirurgiske 
område. Der har på ny ikke været behandlet konkrete ortopædkirurgiske problemstillinger. 
Det ser bestemt ud til at de danske ortopædkirurger har adapteret den udmøntede 
specialeplan. Det eneste vi hører om i Rådet af ortopædkirurgisk anliggende, har de sidste 
par år været når specialiserede ortopædkirurgiske funktioner frataget private udbydere, 
idet man ikke har haft volumen nok til at fastholde tildelingen.  
De specialer der har fyldt mest på møderne i årets løb, er psykiatrien og karkirurgien. 
Disse er ligeledes ”pænt” omtalt i dagspressen.  
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SST har som anført igen haft rigeligt at gøre med COVID-19 i det forgangne år. Vi har 
således stadigvæk ikke hørt yderligere om datagrundlag for vurdering af volumen på de 
specialiserede funktioner, hvor sidste melding var udfordringer på baggrund af 
implementering af LPR3. Aktuelle reviderede specialeplan er fra 1. marts 2017. SST har 
tidligere meddelt at man vil starte en proces med en fornyet kraftig revidering. Vi har 
forespurgt SST om hvornår de påbegynder dette arbejde, men har ikke fået yderligere 
oplysninger desangående i det forgangne år. Så vi må tålmodigt vente til SST er ”ovenpå” 
igen.  
Men konklusivt - som de øvrige år: Det ortopædkirurgiske område ”tog kampen” i de første 
år (2010-2012) med etablering af den nye specialeplan – og efterfølgende har vi faktuelt 
haft meget få udfordringer. 
 
 
 
 
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud - rapport 
 
Henrik Palm, Cheflæge, Bispebjerg Hospital 
  
Årets rapport fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i RKKP er 
nummer 20 i rækken med samlet imponerende forbedringer i forhold til dengang, hvor 
hoftebrudsbehandlingen ikke havde det samme fokus eller evidensgrundlag som i dag. 
Styregruppen er bredt repræsenteret fra ortopædkirurgien, geriatrien, sygeplejen og 
fysioterapien, samt senest også med en patientrepræsentant. På registrets hjemmeside 
kan indikatorsæt, datadefinitioner og ikke mindst seneste årsrapport downloades. Alle data 
baseres på indberetninger til landspatientregistret, så tilliden til registret kan være høj, om 
end der trods ihærdig lokal indsats fortsat synes at være nogle udfordringer med 
datamodtagelsen / indberetningen. 
Det seneste år er det samlede antal registrerede hoftebrud i registret efter mange års 
reduktion, nu steget en anelse til i underkanten af 7.000 årligt. Standarderne for de i alt 17 
indikatorer har gennem årene kunne strammes som målene er opnået, om end der de 
seneste to (jo også specielle) år desværre måtte konstateres en lille stigning i 30-dages 
mortaliteten efter flere års reduktion. Indikatorerne omfatter dertil blandt andet 
operationsdelay, mobilisering, henvisning til osteoporose- og faldudredning, samt 
reoperation og genindlæggelse. Senest er 1 års mortaliteten tilføjet, idet hoftebrud nu også 
ses som en screeningsmulighed for identifikation af medborgere med behov for ekstra 
opfølgende indsats initieret af primærhospitalet, hvilket er en spændende men også 
krævende ny tankegang med behov for tværsektoriel brobygning efter udskrivelse. 
I indikatoropfyldelsen på hospitalsplan ses nu ret tydeligt, at en del hospitaler i årevis har 
arbejdet intensivt med deres patientforløb. Enkelte hospitaler rykker sig til gengæld fortsat 
ikke, hvilket styregruppen tænker at påtale tydeligere i årsrapporterne fremover. I foråret 
2022 har Styrelsen for Patientsikkerhed inspiceret alle landets hoftebrudsbehandlende 
hospitaler, og det bliver spændende at se effekten heraf i registret de kommende år. På 
regionsplan opfyldes standarderne for mange indikatorer, men i forhold til 
ortopædkirurgiens øvrige patientgrupper er komplikationsraterne fortsat høje med behov 
for kontinuerligt fokus. 
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Distal radioulnar joint kinematics  
assessed by dynamic radiostereometry 

Janni Kjærgaard Thillemann, MD 

University Clinic for Hand, Hip and Knee Surgery 
Gødstrup Hospital, Herning, Denmark 

Supervisors 

Prof. Maiken Stilling (main supervisor), Aarhus University Hospital, Denmark 
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Summary:  
Ulnar sided wrist pain after falling on the extended wrist or torque loading in work injuries is 
common and often related to lesion of the triangular fibrocartilage complex (TFCC). Traumatic 
lesions of the radioulnar ligaments of the TFCC can lead to distal radioulnar joint (DRUJ) instability 
as these structures are the main contributors to DRUJ stability. In clinical examination of DRUJ 
instability the observer manually feels and subjectively quantify the anterior posterior translation of 
the DRUJ, but the method has limited reproducibility. Likewise, imaging methods such as computer 
tomography scans and magnetic resonance scans have inadequate specificity and sensitivity for 
TFCC injuries. Therefore, the gold standard diagnostic method of TFCC injuries is arthroscopic 
evaluation. However, it is not feasible to operate patients to get a diagnosis. Thus, a valid objective 
tool to diagnose TFCC injuries and grade DRUJ instability before and after surgical treatment is 
warranted. Radiostereometry (RSA) is a very precise and accurate method, which has been used 
for decades to evaluate hip and knee implant migration with repeated imaging over time in a static 
setting. Dynamic RSA has been used for experimental as well as clinical evaluation of joint 
kinematics with high precision, but never before for evaluation of the DRUJ. 

The focus of this PhD thesis was TFCC injuries and application of static and dynamic RSA as an 
objective measure of DRUJ stability and kinematic mapping. 
In Study I, the feasibility and precision of AutoRSA for analysis of RSA imaging of DRUJ translation 
was demonstrated experimentally. Lesion of the distal and proximal insertion of the TFCC to the ulna 
styloid and ulna fovea, led to increasing DRUJ translation during static RSA examination during a 
Piano key test. 
In Study II, a surgical treatment with foveal reinsertion of the TFCC or Adams TFCC reconstruction 
was compared in a randomized experimental study. The Piano key test applied to induce DRUJ 
translation, which was recorded by static RSA at end-points. A stabilizing effect was demonstrated 
by foveal TFCC reinsertion, whereas the variation in the stabilizing effect of Adams TFCC 
reconstruction was large and did not prove a statistically significant reduction of DRUJ translation. 

In Study III, the feasibility and precision of a AutoRSA for analysis of dynamic RSA imaging during 
a Press test was demonstrated in a clinical study. DRUJ kinematics during an active Press test was 
recorded in participants with asymptomatic clinical stable non-injured DRUJs and classified as 
“normal DRUJ kinematics”. Using a DRUJ position ratio was recommended to take individual sigmoid 
notch size into account. 

In Study IV, DRUJ kinematics during a patient active Press test was recorded with dynamic RSA 
and a paired comparison was done between the patients asymptomatic non-injured DRUJ and the 
symptomatic DRUJ with an arthroscopically verified foveal TFCC lesion. A statistically significant 
difference of the DRUJ position ratio in foveal TFCC injured DRUJs compared to the asymptomatic 
side was demonstrated as the ulnar head center translated 10 percent points more volar in the 
sigmoid notch with foveal TFCC injury. Surgical treatment with open foveal TFCC reinsertion was 
performed and postoperative clinical and dynamic RSA imaging showed a stabilizing effect on the 
DRUJ stability towards normal values at 6-month and 1-year follow-up. Surgery did not normalize 
grip strength and AROM to the level of the non-injured contralateral side, but PROMs (QDASH, 
PRWE, and pain during activity) were improved to the level of minimal clinically important differences 
(MCID). 

In conclusion, this thesis documented static and dynamic RSA imaging and AutoRSA analysis to be 
a feasible and precise method for evaluation of DRUJ stability and kinematics. The studies 
contributed with precise estimates of DRUJ kinematics and improved the understanding of normative 
DRUJ kinematics, and the kinematic impact of TFCC injuries. This inspires to further explore the 
DRUJ kinematic patterns using clinically relevant and more complex DRUJ exercises that mimic the 
situations in which patient’s report symptoms and DRUJ instability. Furthermore, dynamic RSA 
imaging and AutoRSA analysis of the DRUJ now makes it possible to evaluate the stabilizing effect 
of existing and new surgical treatments for DRUJ instability. 
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DOS BEST PUBLISHED PAPER 2022 

Patients with knee osteoarthritis can be divided into subgroups 
based on tibiofemoral joint kinematics - an exploratory and 
dynamic radiostereometric study 

Emil Toft Petersen1-3, Søren Rytter4, Daan Koppens1,4, 
Jesper Dalsgaard1, Torben Bæk Hansen1,2, Nis Elbrønd Larsen5,6, 
Michael Skipper Andersen7, Maiken Stilling2-4 

1 University Clinic for Hand, Hip and Knee Surgery, Holstebro Central Hospital 
2 Department of Clinical Medicine, Aarhus University 
3 AutoRSA Research Group, Orthopaedic Research Unit, Aarhus University Hospital 
4 Department of Orthopaedic Surgery, Aarhus University Hospital 
5 Department of Radiology, Holstebro Central Hospital 
6 Department of Radiology, Aarhus University 
7 Department of Materials and Production, Aalborg University 

Slutstadiet af knæartrose behandles ofte med total knæalloplastik, men op mod 20% af 
patienterne ikke fuldt tilfredse efter operation, og udvikling af mange forskellige protese 
designs har ikke forbedret patienttilfredsheden over de sidste årtier. En dybere biomekanisk 
forståelse af artroseknæets funktion før operation kan måske være nøglen til bedre 
resultater. 
Formålet med dette studie var at undersøge om patienter med knæartrose kan inddeles i 
subgrupper på baggrund af deres gangmønster. Forsøgspersonerne og en gruppe raske 
kontrol personer blev undersøgt med dynamisk stereorøntgen af knæet under gang. 
Metoden kan med meget høj nøjagtighed beskrive knæleddets biomekanik under funktion. 
Resultaterne viste, at patienter med knæærtrose kan opdeles i fire grupper på baggrund af 
sammenhæng mellem knæleddets biomekanik og genkendelse af gangmønstre. De fire 
grupper havde hver særlige kliniske karakteristika som påvirkede knæfunktionen fx 
knæinstabilitet og fejlstilling. 
De forskellige gangmønstre viser, at patienter med knæartrose har forskellig mekaniske 
knæfunktion. Potentielt kan en  mere patientindividuel behandling af svær knæartrose, som 
tager højde for den præoperative mekaniske knæfunktion, bidrage til at forbedre 
patienternes tilfredshed og funktion. 
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Andrea René Jørgensen, læge og ph.d.-studerende 

Aarhus Denmark Microdialysis Research (ADMIRE), 
Aarhus Universitetshospital og  
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.    

Jeg har siden 2018 været en del af den Ortopædkirurgiske 
Forskningsenhed i Aarhus. I 2019-2020 lavede jeg et prægraduat 
forskningsår med fokus på infektionsprofylakse ved ortopædkirurgiske indgreb. Efter min 
embedseksamen i 2021 fortsatte jeg i en PhD med det formål at lave lokale 
koncentrationsbestemmelse efter hhv. systemisk og lokalt administreret doxorubicin ift. 
behandling af osteosarkomer. Projektet har desuden et fokus på den toksicitet, som kan 
opstå ved behandlingen, med det håb at opnå højst mulig effekt i kombination med lavest 
mulige bivirkninger.  
I august 2022 tager jeg til Harris Orthopaedics Laboratory, Massachusetts General Hospital, 
Boston, USA. Her, vil jeg lære om mulighederne for lokal behandling (coatingmaterialer, 
geler etc.) samt i samarbejde med forskningsgruppen foretage lokale koncentrations-
bestemmelser ved brug af mikrodialyse. Den viden, er jeg sikker på, vil øge mulighederne 
og ideerne i min fremtidig forskning.  
Jeg ser meget frem til opholdet, og jeg værdsætter virkelig den støtte, som jeg har modtaget 
fra Dansk Ortopædkirurgisk Selskab. Den giver mig mulighed for en spændende oplevelse, 
som jeg er sikker på, vil sætte sig positive spor både fagligt og personligt.  

Karina Nørgaard Linde, læge og ph.d.-studerende 

AutoRSA Research Group, Aarhus Universitetshospital og 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.  

Jeg startede samarbejdet med Ortopædkirurgisk Forskningsenhed i 2016 
med et prægraduat forskningsår og har siden været fascineret af 
forskningsverdenen og samarbejdet på tværs af specialer og faggrupper. I 2021 begyndte 
jeg min PhD med fokus på at forbedre overlevelsen af knæproteser og patienttilfredsheden. 
PhD’en består af et RCT med en ucementeret knæprotese og adjuverende antiresorptiv 
medicin samt studier udgående fra AutoRSA-databasen. AutoRSA-databasen indeholder 
1700 patienter opereret med knæprotese, som præoperativt blev undersøgt med 
spørgeskemaer, blodprøver (bone turnover markers), DXA og røntgenbilleder til artrose 
gradering.  Postoperativt blev patienterne fulgt med spørgeskema og stereorøntgen (RSA). 
I august 2022 tager jeg til Harris Orthopaedics Laboratory, Massachusetts General Hospital, 
Boston, USA, for at lære om udviklingen af klinisk anvendelige kunstig intelligens modeller 
med fokus på en prædiktionsmodel med data fra AutoRSA-databasen. Formålet er at 
undersøge for sammenhænge mellem præoperative risikofaktorer og tidlig migration af 
protesen medførende øget risiko for proteseudskiftning. Den opnåede viden skal bruges til 
at udvikle nye individuelle patient behandlingsvejledninger indenfor knæproteser.  
Jeg værdsætter støtten fra DOS og er sikker på, at jeg vil drage nytte personligt og fagligt 
af rejsen. 
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Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA) inviterer alle medlemmer til 

ordinær generalforsamling 

Onsdag 16. november 2022 kl. 15.30 
 

Generalforsamlingen afholdes på Vingsted Kongres Center under DOS-kongressen. 

Se lokale i programmet. 

 

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og afholdes fra kl. 15.30-16.45. Er 

du ikke medlem af YODA kan indmeldelse ske på dagen. Der vil være øl, vin og vand 

under generalforsamlingen. Dette kræver dog tilmelding til arrangementet. 

Seneste frist for tilmelding/afmelding er 2. november 2022 

 

Tilmelding åbner ultimo september på www.yngreortopaedkirurger.dk 

 

Vær opmærksom på at generalforsamlingen i år ligger parallelt med den sidste del af 

fagområdeprogrammet. Dette for at alle efterfølgende kan deltage i posterwalk og 

sociale arrangementer.  

 

Om aftenen fra cirka kl 21 inviterer YODA til YODA-BAR i baren i 

kælderen. Tag din ældre kollega med til YODA-BAR – hvem husker ikke 

sidste YODA-BAR i Vingsted?   

 

Hold øje med den endelige indkaldelse samt YODAs månedlige nyhedsbrev 

 

 

 

 

Følg YODA og dine kollegaer på facebookgruppen  

 Yngre Ortopædkirurger Danmark  

mailto:mail@yngreortopaedkirurger.dk
http://www.yngreortopaedkirurger.dk/
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i YODA 2022 

Sted: DOS Kongressen 2022 

Tid: Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 15.30-16.45 

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. Indmeldelse i foreningen kan ske ved 

generalforsamlingen. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsen beretning

4. Indkomne forslag

5. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår

6. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent

7. Personvalg: Formand og web/nyhedsbrevsansvarlig vælges for en 2-årig periode i lige år.

Kasserer og uddannelsesansvarlig vælges for en 2-årig periode i ulige år. Øvrige personvalg

er for en 1-årig periode.

a. Formand (på valg)

b. Næstformand (på valg)

c. Kasserer (ikke på valg)

d. Uddannelsesansvarlig (ikke på valg)

e. Forskningsansvarlig (på valg)

f. Kursusansvarlig (på valg)

g. Web/Nyhedsbrevansvarlig (på valg)

h. Forårsmøde/Industriansvarlig (på valg)

i. Regionsansvarlig – Nord (på valg)

j. Regionsansvarlig – Syd (på valg)

k. Regionsansvarlig – Øst (på valg)

l. Suppleant 1 (på valg)

m. Intern revisor

n. Ekstern revisor

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til fu@yngreortopaedkirurger.dk 

senest den 28. oktober 2020.  Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag vil blive udsendt 

2 uger før generalforsamlingen. 

Personvalg sker ved opstilling på dagen. Bestyrelsen ser dog meget gerne at man fremsender et 

motiveret valgoplæg senest 28. oktober på fu@yngreortopaedkirurger.dk (gerne indeholdende 

billede). Valgoplæg vil blive uploadet til hjemmesiden under Generalforsamling 202 
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Ved DOS Kongressen 2022 uddeles YODAs 
ungdomsforskerpris ”YODA Best Paper” 

 
YODAs Ungdomsforskerpris har til formål at anerkende den yngre læge eller 

medicinstuderende, der yder en ekstra indsats for at drive vores speciale fremad 
med forskning af høj kvalitet. Vi ved af erfaring, at den første artikel er den sværeste 

og at vejen kan virke lang. Vi ønsker at stimulere og motivere denne proces og 
inviterer derfor de fem bedste abstracts til at fremlægge deres forskning på DOS 

kongressen under ”YODA Best Paper” sessionen.  

 

Vinderen af konkurrencen findes af YODAs bedømmelsesudvalg og deltagerne vil 
blive informeret om udfaldet umiddelbart efter konkurrencen.  

Vinderen inviteres med til DOS kongressens gallamiddag til hyldest og modtagelse af 
præmien på 5000 kr. 

 
Vi gør opmærksom på at speciallæger, læger med akademisk grad eller PhD-

studerende ikke kan deltage i konkurrencen. Spørgsmål kan rettes til 
forskning@yngreortopaedkirurger.dk. 

 

Se tidligere vindere af YODAs ungdomsforskerpris på 
www.yngreortopaedkirurger.dk  

 
 

 

 

 

 

Følg YODA og dine kollegaer på facebookgruppen  

 Yngre Ortopædkirurger Danmark 
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YODAs Uddannelsespris ”Den Gyldne YODA” 
 

Hvem skal modtage Den Gyldne YODA 2022? 

Den Gyldne YODA gives hvert år til en person eller afdeling, som gør en særlig 

indsats for uddannelse af yngre ortopædkirurger. Hvem der skal modtage årets mest 

eftertragtede pris, er du med til at bestemme. 

Hvis det er din afdeling, vejleder, underviser, leder eller kollega, som går en ekstra 

mil for at uddanne og inspirere, så indstil vedkommende som modtager af Den 

Gyldne YODA 2022. 

 

Sådan gør du: Skriv en begrundet indstilling hvor du/I fortæller hvorfor netop jeres 

kandidat bør modtage prisen og send den til uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk 

inden d. 28. oktober 2022. 

Prisen uddeles til festen på årets DOS-kongres. 

Vi glæder os til at høre fra jer! 

 

De Bedste Hilsener 

YODAs Uddannelsesudvalg 
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DOS Bestyrelse

Redaktør
Lektor, afdelingslæge, ph.d.
Jan Duedal Rölfing
Ortopædkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, J801 
8200 Aarhus 
editor@ortopaedi.dk

Formand for Videnskabeligt Udvalg 
Lektor, overlæge, ph.d.
Kristoffer Weisskirchner Barfod        
Artroskopisk Center
Hvidovre Hospital
scientific@ortopaedi.dk

Formand for Kvalitetsudvalget 
Uddannelsesansvarlig Overlæge 
Frank Damborg
Ortopædkirurgisk afdeling
Kolding Sygehus
Skovvangen 2-8, 6000 Kolding
quality@ortopaedi.dk

Formand for Uddannelsesudvalget 
Uddannelsesansvarlig overlæge 
Andreas Balslev-Clausen
Hvidovre Hospital
education@ortopaedi.dk

Husk at du altid kan finde 
kontaktinformation samt referater af alle 
møder på vores hjemmeside:  
www.ortopaedi.dk

Formand
Professor, cheflæge, ph.d. 
Torben Bæk Hansen 
Hospitalsenheden Vest 
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
president@ortopaedi.dk

Næstformand
Professor, overlæge, dr.med. 
Michael Mørk Petersen 
Ortopædkirurgisk Klinik 
Rigshospitalet
Blegdamsvej
2100 KBH Ø
vicepresident@ortopaedi.dk

Afgående formand Professor, 
overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff 
Olsen Ortopædkirurgisk 
Afdeling T Herlev Gentofte 
Hospital Herlev Ringvej 76
2730 Herlev 
pastpresident@ortopaedi.dk

Kasserer
Lektor, overlæge, ph.d. Jeppe 
Vejlgaard Rasmussen 
Ortopædkirurgisk Afdeling 
Herlev Gentofte Hospital 
Gentofte Hospitalsvej 1
2900 Hellerup
treasurer@ortopaedi.dk



DOS Kongressen 2022 16.-18. november 2022, Vingsted 

 

Mød os på standen og hør mere om 
vores nye og innovative produkter

Advanced Nailing System
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