
Referat Generalforsamling, DFAS

torsdag d.18. november 2021, kl. 16.30-17.30:

DOS-kongressen 2021

Scandic Falconér 

Dagsorden

1. Valg af dirigent:  Johnny Frøkjær blev valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede at mødet er indkaldt rettidigt. 

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling gennemføres ikke da GF 2020 var 
aflyst grundet COVID-19 pandemien. 

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

Selskabet har nu 98 medlemmer, 66 er også medlem af EFAS. 5 firmamedlemskab.

Det sidste år er følgende nye medlemmer optaget: 

1-Peter Frederik Horstmann

2-Clemens Prischl

3-Niels Frederik Breum Jakobsen

4-Alireza Gelinimoghaddam

5-Henrik Christensen

6-Karen Toftdahl Bjørnholdt

Vi vil gerne byde de nye medlemmer velkomne i Dansk Fodankelkirurgisk Selskab.

I år har vores først og DFAS stiftende  formand Overlæge Frank Lind valgt at stoppe  mens legen 
stadig er god : Efter næsten 40 år som ortopædkirurg  har Frank  taget afsked med arbejdsmarkedet. 
Han glæder sig til mere tid til motion, familie og kultur. Men ordet pensionist har han endnu ikke 
forliget sig med.

Der er til Bestyrelsens tilfredshed nu flere Fase-4 stillinger i fod-ankelkirurgi i omløb, og flere ser 
ud til at opstå. Det er en meget glædelig udvikling som Bestyrelsen hylder.

Siden sidste generalforsamling er der holdt 4 online bestyrelsesmøder:



12.11.20, 10.03.21, 07.04.21, 06.10.21.

Vi har diskuterer et emne omkring nedsættelse af videnskabelig komité under DFAS, der er enighed 
om at man må finde DFAS medlemmer som kan hjælpe med at drive dette arbejde frem hvis det 
skal realiseres. 

Det ville være fantastisk hvis det kunne løfte forskning indenfor fod-ankel.

Brug/udarbejdelse af KKR diskuteres igen. Der er stort ønske fra DOS om at dette arbejde 
fortsættes. Der tages principiel diskussion vedrørende dette. Der er ikke enighed i Bestyrelsen 
angående udfærdigelse af KKR.

Det virker for flere B-medlemmer formålsløst at lave et stort arbejde med litteratursøgning,  
litteraturgennemgang og udfærdigelse af KKR, hvis dette arbejde allerede er er udført af andre eks 
det tyske fodankelselskab DAF, som udgiver såkaldte ”Leitlinien”  tilsvarende kan sikkert findes ift  
engelsksprogede lande. Emnet bør debatteres yderligere.

Majmødet 2021 – Vi holdt webinar lørdag d 8/5 2021 fra kl 10-12,hvor medlemmer mødes  på 
forskellige matrikler (naturligvis indenfor regler ift forsamlingens størrelse etc) og på den måde vi 
har fået en god formiddag sammen med kolleger. 

Dissektionskurset afholdes som planlagt og var også  i år en stor succes Der er 16 kursister tilmeldt 
i  2020 og 16 i 2021 Vi fik pæne tilbagemeldinger fra kursisterne. Vi har nu kørt kurset i 8 år.

Kadaverkursus 2022 er allerede annonceret på DFAS-hjemmesiden, og på DOS-hjemmesiden. 
Kurset forventes afviklet som planlagt den 2 og 3 juni 21

http://dfas.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2021/11/DFAS-diss  ektion-2-og-3-juni-2022-  
1.pdf

 Facebookgruppen er allerede vokset fint – tiltaget hyldes

Som formand har jeg i januar 2020 webinar møde med DOS formand  og 2021 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) .

 Desuden har jeg som formand deltaget i 2 møder i KU – DOS kvalitetsudvalgsmøde. 

http://dfas.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2021/11/DFAS-dissektion-2-og-3-juni-2022-1.pdf
http://dfas.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2021/11/DFAS-dissektion-2-og-3-juni-2022-1.pdf


Jeg har også været ifm med EFAS kongres i Lyon til møde med EFAS formand den 20.10.21 med 
samtlige formand af europæisk national  fod/ankel selskaber ,hvor der debatteres flere emne og 
ideer bla. Eventuel fellowship finansiering .

Vi har modtaget mail fra DOS’ kvalitetsudvalg ang en forestående revision af specialeplanen. Der er 
behov for at DFAS stiller med mindst 1 repræsentant til dette arbejde. Der er aktuelt ikke udmeldt  
dato for påbegyndelse af revisionen. Der vurderes behov for en diskussion af emnet i bestyrelsen, 
men dette kræver mere tid end der er i nuværende møde. Der skal derfor findes en dag hvor der er 
tid til at debattere emnet fyldestgørende.

Vi mangler endnu i arbejdsgruppen at beskrive præcis hvilke niveauer vi kommer til at definere og 
hvordan listen skal sættes op, men vi regner med at komme med den præcise beskrivelse i midten af 
marts.

I 2019 har DFAS  har sat en  arbejdsgruppe (Overlæge Kristian Behrndtz og Overlæge Inge 
Lunding Kjær )til at lave udkast til ny målbeskrivelse-HU på fod-ankelområdet efter ønske fra 
DOS, Arbejdet for os i fod-ankelselskabet til at blive at definere hvilke kliniske 
problemstillinger/diagnoser den nyuddannede speciallæge skal kunne håndtere og på hvilket niveau 
- f.eks. skal den nyuddannede speciallæge kunne diagnosticere talocrural artrose - og måske 
opstarte ikke-operativ behandling, men skal selvfølgelig ikke kunne indsætte en total ankelprotese.  
På den måde skal alle problemstillinger gradueres inden for jeres fagområde. 

 Således at der for hvert enkelt punkt er defineret entydigt forventet niveau ( dvs. enten 1,2 eller 3).

Kompetenceniveauer i den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse.

Fod og Ankelkirurgi

Niveau 1 Diagnostik Får mistanke om diagnosen, foretager fokuseret 
anamnese og objektiv undersøgelse m.h.p. at 
stille diagnosen. Iværksætter diagnostiske 
undersøgelser og fortolker disse.

Niveau 2 Behandling under 
supervision

Lægger behandlingsplan på baggrund af 
kliniske og parakliniske fund, informerer pt. om 
fordele og ulemper ved forskellige 
behandlingsmodaliteter og kan vejlede om 
disse. Viderehenviser når det er relevant. 



Foretager behandling under supervision.

Niveau 3 Behandling 
selvstændig

Lægge behandlingsplan på baggrund af kliniske 
og parakliniske fund, informerer pt. om fordele 
og ulemper ved forskellige behandlings-
modaliteter og kan vejlede om disse.

Foretager selvstændig behandling og håndterer 
almindelige komplikationer. 

Foretager ambulant opfølgning af patienten.

Overlæge Inge Lunding Kjær i samråd med DFAS bestyrelsen har forslået og  Lisfranc læsionen får 
sin helt egen diagnosekode pr. 1. april 2021.

Dette vil sikre bedre mulighed for opfølgning og forskning.

Den nye, unikke diagnosekode for ”Lisfranc læsion” dækker alle skader i/omkring dette kompleks.

DOT og DFAS har været inde over processen. SST har nu godkendt de nye koder, der kommer med 
i SKS-udgaven per 1. april.

Lisfranc læsion kodes fremadrettet:

DS926         Lisfranc læsion
DS926A      Lisfranc læsion uden luksation
DS926B      Lisfranc læsion med luksation 

udgår:

DS933A      Luksation i articulatio tarsi transversa 
DS933B      Luksation i tarsometatarsalled 
Før jeg afslutter min beretning , Jeg vil gerne rette en stor tak til hele bestyrelsen for det gode 
samarbejde og den gode stemning.

Overlæge Mostafa Benyahia

Kommentarer til beretningen:

Peter Hvidt påpeger at der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende fordeling i specialeplanen, og 
at dette bør søges bedret ved den kommende revision.

Inge Lunding foreslår at alle DFAS medlemmer inddrages i processen

Lars Ebskov påpeger at flere repræsentanter til møder i SST ang revision af specialeplan er 
hensigtsmæssigt.

4. Fremlæggelse af DFAS’ økonomi. 



Kasserer Kristan B. Gennem kort regnskabet. Der er grundet meget lave udgifter i det 
seneset år betydeligt overskud i selskabet.

Gennemgang godkendes.

Kommentarer til regnskab:

Ellen Hamborg foreslår at udgifter forbundet med DOS (herunder chairmen etc) refunderes af 
DFAS. Forslaget bifaldes.

Kenneth Obiouno foreslår at der oprettes mulighed for at belønne årets artikel eller lign – før 
uddeling kan man lave afstemning blandt DFAS medlemmer.

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag modtaget.

6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent fastholdes uændret.

7. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt.

8. Valg til bestyrelsen. 

Mostafa, Yvette er på genvalg. Ellen Hamborg og Anna Kathrine Pramming ønsker ikke 
at fortsætte i Bestyrelsen.

Der er 7 kandidater til de 4 pladser i Bestyrelsen, hvorfor vi gennemfører skriftligt 
afstemning. 
Efter stemmeoptælling ser resultatet således ud:
Mostafa Beyahia 30 stemmer – genvalgt 
Inge Kjær 24 stemmer nyt Bestyrelsesmedlem
Louise Lau Simonsen 20 stemmer nyt bestyrelsesmedlem
Yvette Cramer 18 stemmer -genvalgt

Øvrige opstillede kandidater, Rasmus Cleemann 15 stemmer, Kristoffer Lindvig 12 
stemmer og Andriuz Kazlaukas (in absentia) 5 stemmer.

Referent: Jens Kurt Johansen

Addendum:

Grundet mødeaktivitet ifb posterwalks måtte Bestyrelsen udsætte konstituering til fredag den 19/11 
2021.



Tilstede ved dette møde: 

Mostafa, Yvette, Jens Kurt, Kristian B, Inge lunding , samt rasmus Cleeman og Kristoffer Lindvig. 
Louise Lau var forhindret men afgav mandat til Jens Kurt ift fordelingen af Bestyrelsesposterne.

Mostafa valgtes som formand.

Kristian B fortsætter som kasserer.

Yvette sekretær

Louise og Inge ordinære Bestyrelsesmedlemmer.

Jens Kurt valgte at blive suppleant aht til kontinuiteten i Bestyrelsen.

Der blev endvidere nedsat et Videnskabeligt udvalg med Kristoffer Lindvig i spidsen, som vil samle 
en gruppe af dygtige DFAS medlemmer og påbegynde ideudvikling og opgaveafgrænsing.

Der forventes tilbagemelding til bestyrelsen i januar 2022.

Afslutningsvist aftalte bestyrelsen et onlinemøde i kommende uge aht planlægning af maj mødet 
2022.


