
Formandens tale. 24.10.18

Kære Medlemmer af DFAS.

Tiden er kommet til at formanden skal aflægge regnskab for bestyrelsens arbejde i året 
2017/18.

I det forløbne år er medlemstallet uforandret

Vi er i DFAS

90 medlemmer, der er i årets løb udgået 2 medlemmer og tilkommet 3. 1 medlem er blevet 
til firmamedlem. De 2 nye er Brian Weng Ebsen og Klas Johan Gustafson. Vi vil gerne byde 
de nye medlemmer velkomne i Dansk Fodankelkirurgisk Selskab.

7 firmamedlemmer  1 medlem ophørt

I årets løb har der været 4 bestyrelsesmøder.: December, marts, maj og august. 
På møderne har vi diskuteret flere emner. Mest tid har vi (som sædvanligt) brugt på KKR, 
som jeg kommer tilbage til. 
Herunder har vi planlagt vores kommende møder. Diskuteret emner og fremtidig strategi. 

Af møder har vi haft: 

1. maj mødet afholdt på medicinsk Museion. Et positivt arrangement i historiske lokaler. 
Personligt synes jeg at det var spændende at stå inde i museet og kigge ud på det gamle 
Frederiks Hospitals bygninger – engang Københavns store sygehus.

Foredragsholdere i år var Dr. Manuel Monteaugudo (Madrid), der talte om Fasciitis plantaris
og non insertionel achillestendinopathy. Om funktionel ankelinstabilitet. Og akut 
achillessene ruptur – Speed return to play. Slutteligt skopi af tibialis posterior.

Dr. Xavier Martin (Barselona) fortalte om anatomiske adgange ved ankelarthroskopi og om 
posterior ankel Impingement.

Fra Danmark kom Prof. Krogsgaard med case præsentationer, herunder en videofilm af 
akopi af en hælspore.

Kadaver kurset på Panum instituttet var i år en stor succes. Men ikke alle pladser var 
optaget. Vi havde fået 2 kolleger fra Norge med. Vi har i bestyrelsen diskuteret dette og vi 
finder i bestyrelsen ikke noget til hinder for at gøre kurset mere Skandinavisk fremover. 

DOS mødet i år, var som i har oplevet slået sammen med SAKS. Vi blev inviteret og 
bestyrelsen fandt emnet, samt foredragsholderne gode. Så vi valgte at takke ja. Vi har planer 



om til næste år at invitere Myerson om hoved taler, så er det godt at have lidt økonomiske 
muskler. 

Som formand har jeg i januar deltaget i Sixtus – det årlige møde, hvor DOS møder 
specialeselskaberne og fortæller om DOS planer og planer. 
Her bruger vi formiddagen til møde i kvalitetsudvalget og eftermiddagen til orientering fra 
DOS. I år fremlagde DOS den nye strategiplan for DOS (kan læses på hjemmesiden) for 
2018. 

Desuden har jeg som formand deltaget i møder i KU – DOS kvalitetsudvalgsmøde. 
KU har følgende arbejdsopgaver.: 
Udarbejdelse af KR – det gælder NKR og KKR
En støttende og rådgivende funktion i relation til de nationale kliniske databaser – og øvrige 
kliniske databaser, samt Den Danske Kvalitetsmodel.
Kvalitetsudvalget koordinerer og sikrer erfaringsudveksling mellem fagområderne.

Der har været 3 møder i år. I KU er der mange emner – centralt ligger KKR der er KUs  
store flagskib. I 2018 har specialeselskaberne produceret 7 KKR. 
Vedr. databaser har der ikke været meget.  Procordo har været diskuteret. 
Koordinering mellem specialeselskaberne fungerer på den måde at hvert møde starter med at
hvert selskab fortæller om hvad der er ”hot” hos dem lige nu. Det kan give inspiration til 
andre selskaber. 

KKR.
I 2018 har DFAS færdiggjort en KKR.: Bør Chevron osteotomi fikseres internt med skrue 
eller ikke fikseres. Arbejdsgruppen er.: Jens Kurt Johansen, Lasse Danborg og Finn 
Andersen-Ranberg. 
KKR har været i høring. Kommentarer er indarbejdet i den endelige KKR. KKR er lagt i 
høring på DOS hjemmeside og er nu formeldt godkendt efter endt høringsperiode. 
Fremlægges til orientering på DOS generalforsamling i morgen. 

Konklusionen til KKR er: 
Det er udvalgets vurdering at der med baggrund i litteraturen ikke er holdepunkter for at 
anbefale skruefiksation fremfor ikke-fiksation af chevronosteotomi. Man kan undlade 
osteosyntesemateriale såfremt der manuelt peroperativt testes for stabilitet i osteotomien og 
osteotomien findes stabil. Er der tendens til instabilitet anbefales det at fiksere osteotomien 
med osteosyntese materiale.

Status KKR.:
DFAS har nu produceret 3 KKR. I kan finde dem på DOS hjemmeside. 

Jeg må konstatere at 2017 -18 har været et aktivt år for DFAS. 
Som formand må jeg konstatere at dette kun kan lade sig gøre fordi vi har en aktiv engageret
bestyrelse. 
Her arbejder vi energisk med evaluering af de afholdte møder, og planlægning af kommende
møder. Men selvom det er engagerende at arbejde med i en bestyrelse, må man jo af og til 
tage op til personlig vurdering om hvornår det er tid til at lade andre komme til. 



Jeg er den i bestyrelsen der har siddet længst. Jeg har derfor fundet det naturligt at trække 
mig fra posten som formand og trække mig fra bestyrelsesarbejdet. Der skal andre til. 
Jeg vil personligt gerne takke bestyrelsen for godt engagement og for samarbejdet. Jeg giver 
med god samvittighed stafetten videre til den næste formand. 
Jeg vil også gerne takke medlemmerne fra DFAS for at vise mig tillid i mit hverv. 

Det var formandens tale.

Lasse Danborg


