
REFERAT AF GENERALFORSAMLING DSSAK 20/4 2017 

Sted: Skjeby Sygehus Århus. 

1. Valg af dirigent: John Jacobsen blev valgt og kunne konstaterer at 
generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 

2. Dagsorden og referat af generalforsamling 2016: Begge blev 
godkendt uden bemærkninger. 

3. Formandens beretning: Steen Lund Jensen præsenterede 
bestyrelsen, og noterede at 2016 har været et travlt år i selskabet. 
Det fælles nordiske møde blev afholdt i maj i Odense, med godt 
fremmøde af 88 læger og 48 fysioterapeuter. Omkring halvdelen af 
lægerne var fra Danmark. Der har været positive tilbagemeldinger 
på mødet, og selskabet takker Lars Henrik Frich og afdelingen i 
Odense for arbejdet med at arrangere. 
 I forbindelse med DOS kongressen blev der afholdt fælles 
symposium med SAKS om AC og SC leds problematikker – Prof 
Beitzel fra München var inviteret som foredragsholder. 
 I Dec. Blev der afholdt ”hands on” kursus på Panum instituttet, med 
13 deltagere. Fremover vil kurset blive afholdt hver 2. år og der 
arbejdet med er anden udformning. 
Arbejdet med korte kliniske retningslinjer fortsætter – 5 er færdige 

og to under vejs, nemlig revision af retningslinjen om 
klavikelfrakturer og ny om proksimale bicepslæssioner i samarbejde 

med SAKS. 
Det speciale specifikke kursus blev i 2016 holdt i Ålborg. Det er 
bestyrelsens ønske at selskabet fremover bliver mere inddraget i 
udformningen af kurset. Kurset er tidligere afsluttet med en MC 
test, men DOS har ønsket en ny form med blandet essay og MC 
spørgsmål. Denne blev prøvet for første gang i år. Svarprocenten fra 



kursisterne har været lav og tilbagemelding på testen forsinket. 
DSSAK mener derfor ikke det er den bedste måde at teste på. 
Der er det forløbne år op startet to nye tiltag i selskabet, idet der er 
oprette et fellowship, hvorigennem yngre ortopæder med 
skuldeinteresse kan søge om ophold på 4 skulderafdelinger med 
økonomisk dækning af rejse og ophold. Der er ligeledes oprette et 
legat med formål at yde økonomisk støtte til ”skulderprojekter”. De 
nærmere regler for ansøgning kan findes på hjemmesiden. 
Fremadrettet ønskes focus på specialeplanen, næste udgave træder 
i kraft 1/6, men vi skal på banen til den følgende udgave. Der vil 
også være focus på afvikling af årsmødet i forhold til medlemmer, 
udstillere og økonomi. Næste årsmøde bliver i Køge 19-20 april 2018 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 

4. Uddannelsesudvalgets beretning: Michael Krogsgaard var desværre 
forhindret i at aflægge beretning, men Andreas Quist gennemgik 
kort udvalgets arbejde med Panumkurset, fellowship og legat. 
Og der var ikke yderligere kommentarer hertil. 

5. Alloplastikregistret: Steen Lund kunne oplyse at der endnu ikke 
foreligger data fra 2016 og at årsrapporten først udkommer i sept. 
pga mangel på ressourcer i kompetencecenteret. Der er indført nyt 
registreringsskema 1/1 2016 og det fungerer fint. Der er helt tilbage 
i 2013 søgt om registrering af en præ-operativ woos scoring, hvilket 
blev afslået og endnu en ansøgning i 2017 er også afvist. Det er 
demotiverende. Steen fortalte endvidere om det fællesnordiske 
samarbejde NARA hvor Jeppe Vejlgaard er i styregruppen. Der 
afholdes 2 årlige møder i skuldergruppen, hvor man arbejder med 
udvikling af flere fælles datasæt. Afrundede med at glæde sig over 
at der fortsat udgår flere publikationer fra registret. Beretningen 
blev godkendt uden yderligere kommentarer. 



6. Medlemsstatus: Selskabet har pr 1/3 2017 102 medlemmer. Torben 
Luxhøj og Lilly Sørensen er udmeldt. Zaid Issa, Karl Jöhnk, og 
Andreas Quist Christensen er indmeldt. Der var et ønske om 
præsentation af nye medlemmer på generalforsamlingen. 

7. Hjemmesiden: hjemmesiden selskabets officielle nyhedsportal og 
medlemmerne opfordres til at orientere sig via siden. 
Medlemmerne opfordres ligeledes til at komme med indlæg til 
hjemmesiden. 

8. Forelæggelse af revideret regnskab: Theis Thillemann forelagde det 
reviderede regnskab som viste et pænt overskud og blev godkendt 
uden yderligere kommentarer. 

9. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret 
kontingent på 400 kr. årligt. Dette blev vedtaget 

10. Valg til bestyrelsen: Michael Krogsgård fratrådte som formand 
for uddannelsesudvalget og kunne ikke genvælges. Torsten 
Warming blev valgt til posten. Inge Hvass blev genvalgt som 
sekretær. 

11. Nyt fra SECEC: Anne Kathrine Belling er National delegate og 
fortalte at SESECS formand Roger Emmery er tilhænger af at det 
bliver nemmere at søge medlemskab. Man påtænker at nedlægge 
Eastern Commite. Der arbejdes med muligheden for at tidskrifter 
med ”Open acces” kan være bedre i fremtiden. Albuemødet og 
lukket SECEC møde 2019 bliver l København 9-12. maj, med Bo S. 
Olsen som mødeleder, og det overvejes om det nordiske møde skal  
holdes i forlængelse heraf. 

12. Eventuelt: Godkendelse af associeret medlem. Fysioterapeut 
Birgitte Hougs Kjær har søgt om at blive associeret medlem, og 
generalforsamlingen godkendte dette (med en bemærkning fra 
dirigenten om at det ikke burde være et punkt under eventuelt!) 
Dirigenten afrundede generalforsamlingen. 



 

  

 
 
 

 


