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Vi runder netop nu vores to års fødselsdag som videnskabeligt selskab. Vi er fortsat ikke noget 
stort selskab, vi har netop nu 14 medlemmer og en stor del af disse medlemmer er samlet omkring 
bestyrelsen.  
Denne lille skare har alligevel formået at få ørenlyd hos vores nærmeste samarbejdspartnere. 
Ørenlyd er ikke det samme som indflydelse, og så alligevel. 
 
Vi bød ind med at lave en KKR om bløddelsabscesser og den er blevet færdig og næsten godkendt. 
Det har været et stort arbejde som Klaus Kjær Pedersen næsten egenhændigt har stået for med et 
godt oplæg af Tine Nymark. DOS har lagt platform med mere til. Tak til alle for dette store arbejde. 
 
DOS har også inviteret os med i Uddannelsesudvalgets arbejde med at udarbejde de nye 
specialekurser. Vi har budt på arbejdet med et nyt infektionskursus. Vi forestiller os at det vil blive 
afholdt i samarbejde med de øvrige specialer, vi deler patienter med.  
 
To af vores medlemmer har været involveret i Statens Serum Instituts arbejde med at lave en 
infektionsovervågnings platform, kaldet HAIBA. Det er min opfattelse at HAIBA har profiteret af 
den viden vores medlemmer er kommet med og at vi har profiteret af at have været med i 
processen. Det er givet et arbejde vi vil komme til at høre mere til.  
 
I det europæiske landskab har DSOI god kontakt til European Bone and Joint Infection Society, 
EBJIS, qua at undertegnede netop nu er præsident for selskabet. DSOI er blevet bedt om at 
indstille en repræsentant; Country Delegate, og bestyrelsen har indstillet Christen Ravn til dette 
tillidshverv. EBJIS vil holde næste års møde i Nantes, Frankrig og vi kan kun opfordre til at komme 
til dette møde. Vores inspiration, den norske gruppe Pus-klubben, kommer hvert år i en talrig 
delegation.  
EBJIS har hvert år et traveling fellowship og i år var Jeppe Lange udvalgt til dette.  
 
I 2014 blev der afholdt en stor international Konsensus konference i Philadelphia, USA. Dengang 
med deltagelse af to fra Danmark. Der bliver afholdt en opfølgning til denne konference i 2018. 
DSOI er blevet bedt om at udpege en delegeret og formanden er allerede udpeget som delegeret. 
Ud over dette vil der muligvis blive udpeget en eller to yderligere. Det lader til at DK får op til 5 
deltagere med til konferencen, hvilket er indflydelse langt ud over hvad vores størrelse berettiger 
til.  
 
Det går med andre ord ufatteligt godt.  
 
Jeg vil gerne afslutte med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde gennem det sidste år og jeg 
kan kun glæde mig til at se hvad der sker i fremtiden. 
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