
Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi (DSOI) Generalforsamling (GF) 2015 

København 21. oktober 2015 

Tilstede: 11 personer 

 

1.)  

Per Gundtoft blev valgt som Dirigent. 

Denne fastslog at GF var indkaldt rettidigt, omend der jf. vedtægter ikke var udsendt mail til medlemmer 

angående GF. Dette blev dog accepteret af GF, da alle medlemmer burde være orienteret om GF jf. antallet 

af betalende medlemmer i DSOI. 

Jeppe Lange blev valgt som referent. 

 

2.)  

Godtages uden indvendiger 

 

3.)  

Se formandens skriftlige beretning. 

Det skal særligt bemærkes at DSOI på trods af den korte levetid har formået at afholde et velbesøgt 

symposium ved sidste års DOS kongres og igen i år har markeret sig i forhold til valg af Honorary Lecture 

ved Thomas Bjarnholt.Desuden afhold DSOI et vellykket kursus om ortopædiske infektioner ved YODA 

Forårsmøde 2015. 

 

4.)  

Der er 11 betalende medlemmer, hvoraf en er stud.med og faktisk ikke medlem af DOS. Jf vedtægter kan 

denne person ikke være medlem af DSOI. 

Der er indbetalet 200,- per person som kontingent og der har ikke været nogen regninger at betale. Så 

kassebeholdning er 2200,- uden yderligere aktiver. 

 

5.)  

Intet at notere 



6.) 

 Kontingentet blev fastsat til 200,- 

Det kommende budget blev fremlagt. Der skal kun bruges penge på hjemmeside. Der vil i det næste år ikke 

være forplejningsudgifter. 

 

7.)  

Alle aktive bestyrelsesmedlemmer undtagen Vesal Khalid accepterede genvalg. 

Da eneste yderligere kandidat til bestyrelse var Jeppe Lange foregik valget af bestyrelsen uden kampvalg. 

Per Gundtoft og Ulrik Kähler-Olsen ønskede at deltage som suppleanter. 

Bestyrelsen blev således: 

Klaus Kirketerp-Møller(Bispebjerg), Klaus Kjær-Petersen(AUH), Tine Nymark(OUH), Christen Ravn(Kolding) 

og Jeppe Lange(Silkeborg) 

Suppleanter: Per Gundtoft(Kolding) og Ulrik Kähler-Olsen (RH) 

 

8.)  

Intern revisor blev Nikolaj Milandt (SDU) 

 

9.) 

Vesal Khalid ønskede at fortsætte som webmaster, hvilket GF tog imod med glæde. 

Den kommende bestyrelses arbejdsopgaver blev herefter diskuteret i plenum.  

Der skal være fokus på større synliggørelse af selskabet og dennes hjemmeside. 

Tine Nymark havde kommentar angående Korte kliniske retningslinier. Der skal undersøges mulighed for at 

lave en kort klinisk retningslinie for kutane og subkutane abscesser hidrørende til det ortopædkirurgiske 

opgavefelt. Både fordi disse mangler men også for at synliggøre selskabet i det ortopædkirurgiske miljø. 

Per Gundtoft havde kommentar angående HAIBA som er en ny monitoreringsdatabase udgående fra 

Danske Regioner og Statens Serum Institut med primær fokus på surgical site infections og hofte/knæ 

alloplastik kirurgi. På nuværende tidspunkt er der kun involveret mikrobiologer, men Per og Martin 

Lindberg-Larsen er blevet inviteret til at deltage grundetderes forskningsaktiviteter. Det var GF's holdning af 

DSOI som selskab godt kunne bidrage til dette arbejde i samarbejde med DOS og specialeselskaberne. Der 

vil blive rettet en henvendelse til DOS og DSHK angående dette. 



 

Hinnerup den 28-10-2015 

Jeppe Lange 

 


