Claus Hovgaard
Administrerende direktør, Danmark
Uddrag af Curriculum Vitae
•

2005 - Overlæge ved og medejer af Gildhøj Privathospital

•

1994 - Konsulent ved Gildhøj Privathospital

•

1984 - Lægevidenskabelig embedseksamen

•

1994 - Speciallæge i ortopædkirurgi

Tidligere væsentlige ansættelser
•

1998 – 2005 Overlæge på Ortopædkirurgisk Klinik Frederiksberg Hospital en af Danmarks
største ortopædkirurgiske afdelinger for elektiv (planlagt) kirurgi med speciale i avanceret
artroskopisk kirurgi (kikkertkirurgi) og protesekirurgi (kunstige led)

•

1993 – 1998 1. reservelæge og Afdelingslæge ved de ortopædkirurgiske afdelinger i
Gentofte og Glostrup

•

1990 – 1993 Speciallægeuddannelse i ortopædkirurgi i Københavns amt
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•

1984 – 1990 Ortopædkirurgisk, medicinsk og kirurgisk basisuddannelse

Herudover kirurgisk sideuddannelse ved Plastikkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital
Tidligere væsentlige bibeskæftigelser
•

1992 - 1999 Tilknyttet Danmarks Idrætsforbunds Idrætsklinik i Glostrup

•

1994 – 2004 Konsulent ved Gildhøj Speciallægeklinik

•

1994 - 2005 Tilknyttet diverse superliga- og divisionsfodboldklubber

Videnskab
•

Forfatter eller medforfatter til mere end 30 videnskabelige artikler i både danske og
internationale ortopædkirurgiske tidsskrifter

•

Oversigtstartikler i diverse fagblade om korsbåndsskader og moderne skulderkirurgi i
Danmark

Foredrag
Mange foredrag for ortopædkirurgisk relaterede faggrupper om moderne behandling af knæog skulderskader
Undervisning
Medansvarlig for uddannelsen af alle nye speciallæger i ortopædkirurgi i HS i mine 8 års
ansættelse som overlæge på Frederiksberg Hospital
Særlige interesser
•

Al avanceret artroskopisk ortopædkirurgi

•

Operation af kunstige hofte- knæ- og skulderled

•

Idrætsskader, overbelastningsskader og balletskader

Medlem af videnskabelige selskaber
•

Dansk ortopædisk Selskab

•

Dansk idrætsmedicinsk Selskab

•

Dansk selskab for Skulder- og Albuekirurgi

•

Dansk selskab for Håndkirurgi

•

Dansk medicinsk Selskab

•

Kursusdeltagelse

Har deltaget i mere end 100 nationale og internationale kurser om emner inden for mine
interesseområder i ortopædkirurgien
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