
Referat Generalforsamling, DFAS 

onsdag d.23. oktober 2019, kl. 13.00-14.30: 

DOS-kongressen 2019 

Vingsted Kongrescenter 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent:  Kristian Kibak Nielsen blev valgt med applaus. 

Dirigenten konstaterede at mødet er indkaldt rettidigt.  

Der var 24 fremmødte. 

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling (udsendt per mail til alle medlemmer): 

Referat fra sidste GF 2018 blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Formandens beretning inkl. velkomst af nye medlemmer.: 

Formanden bød velkommen til de fremmødte og kunne meddele at vi nu er : ialt 96 medlemmer i 

DFAS, og 7 firmaer 

Nye medlemmer siden sidste GF: 
Christian Wied 
Kristoffer Lindvig 
Nicoline Kirk Bro 
Mazaher Azizpour 
Christopher Jantzen 
Karl Tobias Haak 
Andreas West 
Ehmad Gameel 
Mahmonir Eizadpanah 
1 nyt Firma (Bonesupport/Eva Kjeldsen) 
 
De nye medlemmers medlemskab i DFAS blev godkendt, og medlemmer blev budt velkommen. 

Mødedeltagelse:  

DFAS har været meget aktive, hvor vi har deltaget i Sixtus-møde samt LVK, hvor der blev debateret 
flere emner bl.a. fase 4 problematik. 

DOS formand oplyser, at sagen blev diskuteret på højt plan i SST. Desværre har man ikke fundet en 
løsning, men der skal arbejdes på lokalt niveau på hver enkelt afdelinger i regionene for at gøre 
det muligt i form af kortvarige fellowships både natíonalt og internationalt af ca. 6 ugers varighed. 



Eller man etablerer samme model, som der er lavet inden for idrætskirurgien med 1 års 
fellowships stillinger, der er sponsoreret af industrien. Under forudsætning af en klar kontrakt-
klausul om adskillelse af kommercielle interesser i ansættelsesforholdet. 

KKR-emner er kommet på dagsorden, hvor vi fra DFAS har udtrykt os tydeligt, at det er en meget 
ressourcekrævende opgave og kræver midler, såfremt vi skal kunne leve op til det forventede 
resultat. Vi er midlertidigt fritaget fra den opgave. 

Uddannelsesaktiviteter: 2018 har været rig på aktiviteter: den 7. udgave af DFAS dissektionskurset 
er afholdt, hvor der for første gang introduceres behandlingsseance af forskellige patologier med 
hjælp fra medicinalfirmaer, der har stillet skinner og skruer til rådighed.  

I samarbejde med EFAS og DFAS blev der afholdt for 2. år i træk EFAS advanced course på Panum 
med deltagelse af ca. 15 forskellige lande. der har været rigtig god feedback på dette fra 
deltagerne. Kurset afholdes ikke næste år førend visse logistiske og organisatoriske ting er på plads 
fra MCI (mødearrangør). 

Der har fra mig som formand været stort ønske om at harmonisere behandlingsstrategi på landets 
fodankelkirurgske afdelinger med ambition om at danske borgere kan få tilnærmelsesvis samme 
behandling inden for faget uanset, hvor de behandles i DK.  

Jeg noterer, at det er en høj ambition og opgaven er svær og meget ressourcekrævende. 
Udfordringen søges løst via nationale retningslinjer og der skal søges om midler fra SST til 
opgaven.  

Der er blevet gjort opmærksom på at DFAS afholder d. 8. udgave af DFAS dissektionskursus d. 23. 
og 24. april 2020 på Panum. Den er annonceret på DOS og DFAS hjemmeside. Det forventes, at der 
reklameres for dette på de respektive afdelinger.  

1. maj mødet 2020  afholdes lørdag  2. maj 2020 på DAC centralt i KBH med plads til 200 deltagere. 
der er sendt invitation til vores kollegaer i Finland, Norge og Sverige med kursusgebyr på 1.000 
DKR.  
Til mødet er inviteret: Pr. Mark Myerson, pr. Beat Hintermann og dr. Roxa Hinterman.  

For første gang efter flere års ønske er der etableret et skandinavisk møde ifbm EFAS  i Helsinki d. 
4. - 6. december 2019, hvor de skandinaviske lande præsenterer vores arbejde. Der gives 3 
foredrag fra Danmark. 

Hensigten er at det skandinaviske møde skal afholdes hvert andet på skift i de skandinaviske 
lande. 

 

Mostafa Benyahia 

Formand for DFAS 



 

Kommentarer til formandens beretning: 

Der er stemning for at vi deler vores dokumenter ift standardafvisning etc for at mindske 

presset på den enkelte fod-ankelkirurgiske afdelinger.  

Det aftales at man sender diverse standardfraser til sekretæren i DFAS, som sørger for at 

der oprettes katalog på hjemmesiden. 

Der er flere i salen som ligger inde med disse vejledninger. 

Jeannette Penny spørger om vi er økonomiske store nok til at være attraktive til at firmaer 

ønsker at finansiere fellowships. 

I Region Sjælland har der været lavet et 3 mdrs ophold med delt finansisering. 

DFAS har ikke længere ønsket at deltage i KKR.   

Kristian Kibak påpeger at det kan være et sprængfarligt emne at lave ensrettede 

retningslinjer. 

Asmus Overbech foreslår at det kunne kaldes rekommendationer . 

Sarah Roslchau og Jens Kurt mener at dette vil være et måske omsonst arbejde. 

Denne type  viden opnås ofte ved internationale møder. 

Anna Katrine foreslår at man laver en liste over emner til oversigtsartikler indenfor fod-

ankelkirurgien, som man så kan vælge fra og lave artikler på. 

Via DFAS kunne man overveje at når en tager på fellowship kunne en anden tage dennes 

plads. 

Penny foreslår at der ifb med fellowships skal udarbejdes en oversigtsartikel. 

Karl Tobias Haak tilslutter sig ANKPRs forslag ang fellowships. 

Kristian Kibak påpeger at vi vil få svært ved at lave retningslinjer som gælder for os alle. 

Dette vil kunne bruges imod os ifb klagesager. 

Vedr fordeling af stillinger ifb fellowships vil mange afdelinger gerne sende folk afsted, og 

så undgå at genbesætte stillingerne. 

 

4. Fremlæggelse af DFAS økonomi.: 

Kristian B fremlagde regnskabet. 

Der foreslås DFAS støtte til afholdelse af regionale møder. 



Der har været afholdt sådanne møder i Reg Sjælland ifb med DOS – det giver et godt 

samarbejde interregionalt.  

Asmus foreslår et efterårsmøde for hele landet. Kristian Kibak er enige i dette, men foreslår at 

der nedsættes en arbejdsgruppe til dette, for at aflaste bestyrelsen. 

Mht regionale møder skal der udarbejdes retningslinjer for evt fordeling af midler  

Der er forsøgt med sådanne regionsmøder med blandet succes. 

5. Ny målbeskrivelse HU – orientering. 

Kristian B orienterede 

Kristian B og Inge Kjær har deltaget i dette arbejde til endagsmøde i Vejle. 

Der har været livlig diskussion på mødet ift niveauinddeling i niveau 1-2-3. 

Palle Bo mener godt dette oplæg kan benyttes til at påtage sig et uddannelseskrav. 

Målbeskrivelsen fordrer at HU-lægerne skal opholde sig længere i fodsektionen. 

ANKPR fortæller at der er holdt møde i reg sjælland hvor man har diskuteret hvilke sub-

specialer der skal have fokuserede ophold. 

Niels Herold tilslutter sig fokuserede ophold er obligatoriske i HU. 

6. Behandling af indkomne forslag: Ingen rettidigt indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent: Fastholdes uændret ift sidste år. 

Kontingentet fastholdes uændret. 

8. Eventuelt: 

MO påpeger at Maj-mødet afholdes d 2/5 2020 hvilket er en lørdag. 

9. Valg til bestyrelsen. 

Yvette Cramer er suppleant, og modtager genvalg. Genvælges for 1 år. 

Kristoffer Lindvig vil gerne deltage og deltager  - uden stemmeret, men oplyses om at B-

møderne er åbne og at alle DFAS medlemmer er velkomne til at deltage. 

 

 

 

Referent: Jens Kurt Johansen 



 


