REFERAT AF GENERALFORSAMLING DSSAK 12/5 2016
Sted : Radisson Blu Odense.
1. Valg af dirigent: John Jacobsen blev valgt og kunne konstaterer at
generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.
2.

Dagsorden og referat fra sidste år: Begge blev godkendt uden
kommentarer.

3. Formandens beretning: Bo Sanderhoff kunne fortælle at det forløbne år
har været travlt, blandt andet med planlægning af den Nordiske
Konference. Selskabet har været engageret i det Nordiske databasesamarbejde (NARA), ligesom der i DOS regi er arbejdet med korte
kliniske retningslinjer for proksimale humerusfrakturer og AC luksationer.
(Tak til Klaus Bak, Janne Ovesen og Stig Brorson for der arbejde ).
Selskabet er repræsenteret i SECEC ved Janne Ovesen der er national
delegate og også sidder i det videnskabelige udvalg. Roger Emery er
nyligt valgt til formand for SECEC og fra dansk side håbes på at det
fremover bliver lettere at blive medlem af SECEC. DOS`
uddannelsesudvalg arbejder på en ensretning af post tests ved Akurserne og DSSAK er inddraget i arbejdet. Selskabets holdning er at MC
tests er bedst, og der har været gode tilbagemeldinger på det sidste Akursus i Ålborg ( tak til Steen Lund for arbejdet hermed). På uddannelses
området har forårets Panumkursus måtte aflyses , men et nyt er planlagt
til december. Der arbejdes på at etablerer et skulder-fellowship med
økonomisk støtte fra DSSAK. Specialeplanen er der arbejdet med, den
sidste er endnu ikke helt implementeret, men at det er vigtigt hurtigt at
komme i gang med indsamling af data til næste gang planen skal
revideres. Formanden glædede sig over at der nu er slået et professorat
op i Køge inden for skulderalbueområdet. Formanden aftræder og
takkede for 2 spændende år og takker Janne Ovesen, der også aftræder
for hendes store arbejde i bestyrelsen. Fra medlemsside blev det
kommenteret at der er et ønske om at indput til den næste specialeplan
kom fra både større og minde afdelinger i landet, og at der evt bliver
nedsat en arbejdsgruppe. Formandens beretning blev herefter godkendt.
4. Uddannelsesudvalgets beretning: Michael Krogsgaard oplyste ligeledes
om Panumkurset,og arbejdet med et fellowship. Oplyste at det tidligere
arbejde med et skulderakademi hvor yngre ortopæder kunne følge
erfarne læger nogle dage ikke har fungeret og det erstattes af fellowships.
Der var ingen kommentarer til dette.

5. Alloplastikregistret: Steen Lund gennemgik data fra årsrapporten, og
informerede om NARA-samarbejdet. Inden for det danske register ønskes
fortsat en præ-op woos, og der arbejdes med et projekt omkring
elektronisk woos som også vil kunne bruges til længere follow-up - 2, 5 og
10 år. Der er indført nyt registreringsskema som fungerer godt. Det
kunne for kompletheden af woos være ønskeligt at der kunne udsendes
rykkere. Der var ikke yderligere kommentarer til dette punkt.
6. Medlemsstatus: Selskabet har nu 109 medlemmer. 3 er indmeldt det
sidste år - ingen udmeldt.

7. Hjemmesiden: Er selskabets officielle nyhedsportal, og medlemmerne
opfordres til at holde sig orienterede via siden. Stof der ønskes på siden
kan sendes til sekretæren.
8. Forelæggelse af revideret regnskab: regnskabet viste et pænt overskud
og blev godkendt uden yderligere kommentarer.

9. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på
400 kr årligt. Dette blev godkendt uden kommentarer.
10. Forslag til vedtægtsændringer: Dirigenten konstaterede at forslagene var
udsendt rettidigt og begge forslag blev vedtaget således at det nu er
muligt at indtræde i bestyrelsen igen, efter fravær i 1 valgperiode mod
tidligere 2, samt at opstillingsforslag til bestyrelsen skal være sekretæren i
hænde 24 timer før generalforsamlingen, mod før 14 dage .

11. Valg til bestyrelsen: Bo Sanderhoff Olsen fratrådte som formand - Steen
Lund Jensen blev valgt til ny formand. Janne Ovesen fratrådte som
næstformand - Anne Kathrine Belling Sørensen blev valgt til ny
næstformand. Steen Lund Jensen fratrådte som kasserer - Theis
Thillemann blev valgt til ny kasserer. Andreas Quist Christensen blev via
YODA genvalgt som uddannelsesrepræsentant. Alle med applaus.
12. Nyt fra SECEC: Janne Ovesen oplyste at Det sidste møde i Milano havde
været det hidtil største med over 1300 deltagere og 900 abstracts som
blev bedømt med en point-skala. Roger Emery blev valgt til formand. Fra
fransk side havde man nok håbet på en franskmand. Der er 11
medlemmer fra Danmark, og det er vanskeligt at blive medlem. Fra
nordisk side vil vi prøve at få ændret reglerne for medlemsskab.

13. Årsmøde 2017: bliver i Århus 20-21 april.
14. Evt: Her blev de korte kliniske retningslinjer for AC-leds luksation
diskuteret. De er udarbejdet med henblik på vedtagelse ved næste DOS
møde, og anbefaler en konservativ linje. Retningslinjerne er udarbejdet på
baggrund af 2 metaanalyser fra 2010 og 2011 og nogle af de inkluderede
arbejder er af ældre dato. Der udspandt sig derfor en diskussion om hvad
man kan tillade sig at anbefale på det spinkle grundlag, men da det er
det der findes, afrundes anbefalingen også med, at kirurgi muligvis kan
være bedre til visse patientgrupper.

Dirigenten afrundede mødet.

