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Kære kolleger 
 

Der inviteres hermed til hoftecementeringskursus arrangeret som DOS-kursus.  
 

Igennem de seneste år er der kommet mere fokus på cementering ved 
hoftealloplastik både på artrose- og frakturpatienter. Der er i dag god dokumentation 
for at ældre artrose- og frakturpatienter generelt behandles bedst med cementerede 
komponenter. 
 
Med henblik på diskussion af indikation og at få en opdatering af teknik samt 
håndtering af cement afholdes dette kursus, hvor moderne cementeringsteknik 
gennemgås på et højt niveau. Desuden vil der være et indlæg omkring re-
cementering. 

 
Kurset henvender sig til operationsteamet bestående af operationssygeplejersker, 
traumelæger, læger under uddannelse samt speciallæger, der udfører 
hoftealloplastik. 

 
Man kan tilmelde sig i teams af 1-2 læger og 1-2 sygeplejersker pr. afdeling.  

 
Der er i alt 32 pladser på kurset.  
 
Der er et tilmeldingsgebyr på DKK 600,00 (inkl. moms) pr. person, der opkræves 
ved accept på deltagelse i kurset, som dækker forplejning under kurset samt 
lokaleleje.  

 
Tilmeldingen foregår til sekretær Anne Fritz-Jensen: anne.fritz-jensen@rsyd.dk  

 Tilmeldingsfrist: 1. juli 2018 
 
 Eventuelle spørgsmål kan rettes til Søren Overgaard: soeren.overgaard@rsyd.dk 
 

Vi ser frem til et spændende kursus. 
 

Med venlig hilsen 

  
Søren Overgaard  
Professor, overlæge, dr.med. 

Morten Bøgehøj  
Overlæge, ph.d. 

 
 Forventede sponsorer: ZimmerBiomet og Viking Medical Scandinavia Aps 
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1. Fælles introduktion: Knoglecement – håndtering og forberedelse 
 
2. Sideløbende sessioner: 
Session for sygeplejersker: 
Arbejdsmiljø 
 

Session for læger: 
Anvendelse af cement spacer 
Gunnar Flivik 

 

 
Program formiddag 

 
 
 09.30 Kaffe og rundstykker  

 10.00 Velkommen 

 10.02 Indikation for total hoftealloplastik ved artrose og outcome                                                         
   Søren Overgaard 

 10.20 Diskussion  

 10.30 Indikation for total hoftealloplastik ved proximal femurfraktur og  
   outcome                                                        
    Hagen Schmal 

 10.50 Diskussion  

 11.00 Kaffepause 

 11.15 Introduktion til moderne cementeringsteknik samt cementering af 
frakturpatienter – en videnskabelig approach baseret på 4 principper 

   Gunnar Flivik  

 12.15 Håndtering af knoglecement 
       
    
    
  

  

 12.45 Frokost  

  
  

     



 

 
 

Program eftermiddag 
 

 
 13.30 Moderne cementeringsteknik – demonstration  
   Acetabulum (ZimmerBiomet) og femur (Viking Medical) 
    

    Moderne cementeringsteknik – workshop (holdopdeling) 
   Alle  

 14.30 Kaffepause                                                                       

 15.00 Indikation for re-cementering: Primær og revisionsalloplastik 
  Peter Revald 
   

 15.15 Diskussion af cases man gerne vil diskutere (kan medbringes på et usb-
stick) 

   Alle                                                                        

 15.45 Afslutning 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kursusarrangører og oplægsholdere 
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professor, MD, PhD 
Department of Orthopaedics, Skånes Universitetssjukhus, Lund 
Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Lund  
 
Peter Revald 
Overlæge 
Ortopædkirurgisk afd., Sygehus Lillebælt, Vejle 
 
Hagen Schmal 
Professor, overlæge, dr.med. 
Ortopædkirurgisk afd., Odense Universitetshospital 
 
Morten Bøgehøj 
Overlæge, ph.d. 
Ortopædkirurgisk afd., Odense Universitetshospital 
 
Søren Overgaard  
Professor, overlæge, dr.med, forskningsleder 
Ortopædkirurgisk afd., Odense Universitetshospital 

     



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Parkeringstilladelse i Winsløwparken: 

For registrering af parkering bedes kursusdeltageren sende en e-mail med 
bilens reg. nr. og kursusdato til sdthygesen@health.sdu.dk 
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