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Formandens beretning
Efter den stille Covid-periode i 2020-2021, hvor vi i foråret måtte aflyse vores DSSAKårsmøde og afholde online-generalforsamlingen i april 2021, ser vi nu fremad - og
glæder os over, at vi atter kan mødes og genoptage vores aktiviteter i selskabet.
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I juni 2021 afholdt vi hands-on-kursus på Panum med stor succes. Kurset måtte
udskydes fra december 2020, men fik alligevel fuld deltagelse med venteliste. Vi har
efterhånden samlet 10 instrumentsæt med aflagte instrumenter og indkøbt ekstra
retraktorer til en billig penge. Vi har et godt samarbejde med flere firmaer, som velvilligt
stiller op med skopisøjler og operationsudstyr. På kurset dækker vi nu praktisk træning af
vores kolleger på alle niveauer, fra intro til fase IV uddannelse. Jeg vil opfordre til, at I
hjælper de yngre kolleger med at få tilmeldt sig næste kursus 15.-16. december 2022.
I september blev der afholdt kongres i SECEC-ESSSE i Poznan. Jeppe Vejgaard
Rasmussen er trådt ind i bestyrelsen som formand for ”Registry Commitee” og Steen
Lund Jensen har overtaget posten som National Delegate fra Danmark. Vi håber fortsat
på at kunne trække selskabet i den ønskede retning, bl.a. i form af nemmere optagelse
som medlem med flere fordele i form af adgang til tidsskrifter og onlinekurser. F.eks. kan
det nævnes, at for det nystartede ”Open Access” tidsskrift J. Shoulder and Elbow
International, som er en lillesøster til JSES, er der reduktion i pris for publikation for
SECEC-medlemmer, men fordelene kunne sagtens gøres større.
Ved DOS-kongressen i København i november 2021 afholdt vi et velbesøgt DSSAKmøde om behandling af irreparable rotator cuff læsioner. Et interessant symposium i
samarbejde med DOT om behandling af proksimale humerus frakturer. Vi deltog i DOSbattle seance om hvorvidt vi fortsat skal operere patienter med subakromielle smerter.
Det var glædeligt at se det store fremmøde, og det understreger behovet for at vi holder
fast i vores subspeciale selskab.
Bestyrelsen er siden sidste blevet forstærket med nye energiske kræfter, men desværre
har Andreas H. Qvist måtte trække sig i løbet af året af personlige årsager, så vi har
konstitueret Thomas Falstie-Jensen på posten som næstformand i 2022. Vi vil gerne
sige tak til Andreas for det store arbejde han har lagt i bestyrelsen de forløbne år.
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Fremtiden byder på ny ideer herunder opstart et nyt netværk, som kan gavne
uddannelse og rekruttering af unge kirurger til subspecialet, på tværs af landet. Desuden
har bestyrelsen valgt at afstå fra honorar i forbindelse med undervisning på Panum
kurset, men i stedet anvende pengene på en time-honoreret sekretær.
Bestyrelsesarbejdet er tidskrævende, og vi håber at den praktiske hjælp kan frigøre
mere tid til at iværksætte de nye ideer.
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I forbindelse med det forventede og kommende arbejde med opdatering af
specialeplanen i SST har DOS nedsat en gruppe med repræsentanter fra alle
subspecialer. DSSAK-bestyrelsen har opfordret medlemmerne til at komme med input
og forslag. Vi har allerede modtaget flere emner og har udpeget Bo Sanderhoff Olsen,
som i tæt samarbejde med bestyrelsen vil repræsentere skulder- og albuekirurgien.
Med håb om et godt møde i Oslo og ønske om mange gode diskussioner og faglige
møder i det kommende år.
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