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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Fredag d. 11. juni 2010 kl. 10.00 – 16.00 
 

Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle 
 

Konferencelokalet v. ortopædkirurgisk afdeling, 5. sal 
 

Referat (final)  
 

Til stede: Per Kjærsgaard–Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Benny Dahl (BDA), Bo Sanderhoff Olsen 
(BSO), Niels Wisbech Pedersen (NWP), Steen Lund Jensen (SLJ) og Gitte Eggers (GEG) ref. 
 
Andre: Henrik Palm (HPA) 
 
1.  Godkendelse af dagsorden:  
  Dagens agenda blev godkendt.    
    

2.  Godkendelse af referat fra møde i Odense 14. april 2010 
Godkendt med enkelte rettelser 

 

    
3.  Meddelelser og henvendelser til selskabet:  
a.  MoM: Henvendelse fra Svend-Erik Østergaard: 

PKA gennemgik forløbet og det blev besluttet at DSHK skal anmodes om at fremkomme 
med en fælles tilbagemelding til DOS´ bestyrelse om deres betragtninger. Derefter vil 
DOS orientere selskabets medlemmer via et nyhedsbrev. På sigt bør resultatet lægges på 
hofteregisterets alert liste.  
Oplæg er afleveret til DOS, som arbejder videre med det.  

 
 
 
 
 

    
b.  Referenceprogram: Radiusfrakturer: 

Det håndkirurgiske fagområdet har foreslået, at der udarbejdes en forkortet udgave, 
formuleret som ”kliniske retningslinier”. Udarbejdelsen lægges i fagområdet.  
Det endelige ansvar tillægges bestyrelsen. 

 
 
 
 

    
c.  Henvendelse vedr. individuelt tilpassede medlemskaber af selskabet: 

”DOS har et kollektiv medlemskab af NOF som gælder for alle selskabets medlemmer, 
 hvorfor det ikke er muligt med individuelle medlemskaber, hvor man f.eks. ikke får 
Acta Orthoapedica”. 

 

    
d.  Indkaldelse af forslag til forskningsinfrastruktur: 

Fagområderne har fremsendt deres vurderinger. 
 

    
e.  Styrket indsats på kræftområdet; Kræftpakke 3 

Det er nu sikret, at den ortopædkirurgiske indmelding indgår som en del af den samlede 
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indmelding fra DMS om Kræftpakke 3. 
    

f.  Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus: 
BDU gav en kort orientering, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. 

 

    
g.  Specialeplanlægningsforum i Domus Medica 17.juni 2010: 

Det blev drøftet, hvilke spørgsmål der evt. kan rejses, men der var enighed om at vente 
med yderligere tiltag til det endelig forløb. DOS er godt repræsenteret i mødet. PKA og 
BDA deltager. 

 

    
h.  Foreningen af yngre ortopæder: 

Der afholdes et indledende møde om en evt. stiftelse af en forening d. 3. september 2010. 
Bestyrelsen støtter initiativet, og foreningen vil blive tilbudt mødelokale tirsdag d. 26.10. 
i forbindelse med Årsmødet. Derefter vil DOS´ bestyrelse holde et uformelt og 
orienterende møde med initiativtagerne fra foreningen i forbindelse med Årsmødet.  

 

    
i  Meddelelse fra FAS vedrørende tilskud til UEMS-repræsentanter: 

NWP orienterede om støtteordningen fra Lægeforeningen, som beløber sig til kr. 3.000 
pr. repræsentant. Orienteringen tages til efterretning. 

 

    
j.  Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser: 

BDU orienterede om vejledningen, som tages til efterretning. 
 

    
k.  Krav til brug af intravaskulære katetre: 

BDA orienterede kort om det særdeles omfattende materiale, som derefter blev taget til 
efterretning. 

 

    

l  Opbevaringslokale til DOS-materiale: 
Der er lejet et mindre lokale i et lagerhotel, til opbevaring af DOS-relateret materiale. 
GEG er ansvarlig for lokalet og kan kontaktes ved behov for opbevaring.  
 

 
 
 
 

4.  Specialeplanlægning  
a  Gennemgang af SST’s nye udmelding af specialeplan i ortopædisk kirurgi: 

PKA orienterede kort om forløbet siden februar 2010. Der var enighed om, at de 
fremsendte anbefalinger er taget i betragtning i det sidst udsendte forslag, men at der 
stadig er områder, der bør arbejdes videre med.  

 

     
b  Oplæg til handlingsplan desangående: 

 Bestyrelsen afventer en ny udmelding fra SST, hvorefter der tages stilling til videre 
forløb. 

 

    
c  DOS’svar til DMS: 

Bestyrelsen tiltrådte det fremsendte responsum udarbejdet af PKA og BDU 
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5.  DOS Fonden:  
a.  Udgiftsdokumentation fra fondsmodtagere – scannede eller originaldokumenter? 

GEG har retter henvendelse til selskabets advokat om hvorvidt scannede dokumenter er 
lovlige som dokumentation for afholdte udgifter. Når svaret foreligger vil det  blive 
tydeliggjort på hjemmesiden. 

 
 
 
 

    
    

6.  DOS Bulletin 2010 volume  no. 2  
a.  Gennemgang af materiale: 

SLJ gennemgik kort indholdet i Bulletin 2 
 

    
b.  Fremtidig arbejdsgang/ansvarsområder: 

Det besluttes, at det fremover er redaktørens ansvar at sørge for indholdet i Bulletinen. 
Der stiles mod 3 udgaver i 2010, 2 udgaver i 2011 og 1 udgave i 2012. 
Arbejdsmodel af Bulletinen vil fremover blive lagt i bestyrelsens område på 
hjemmeside, således at bestyrelsen hele tiden kan følge med.  

 

    
    

7.  Opfølgning på Strategiplanen  
a.  Fremtidssikring – Endelige udgave: 

Der var enighed om, at den endelige udgave af fremtidsplanerne på en god måde 
afspejler de drøftelser, der har været i bestyrelsen. Arbejdet med resten af strategiplanen 
udsættes til efter generalforsamlingen i oktober 2010.  

 

    
    

8.  Uddannelsesudvalget   
a.  Svar på Spørgeskemarunde vedr. efteruddannelse: 

DMS har via en spørgeskemarunde til alle specialebærende selskabet fået udarbejdet en 
oversigt over efteruddannelserne og deres finansiering. DMS anmoder specialet om 
tilladelse til at offentliggøre resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i en artikel i 
Ugeskrift for læger. Bestyrelsen tilslutter sig dette. 

 

    
b.  Målbeskrivelse vedr. ansættelse af udenlandske læger: 

SST har anmodet om bidrag til en målbeskrivelse for krav til speciallæger, med 
uddannelse indhentet uden for UE/Norden, for at få fast ansættelse i en 6. mdrs. Prøvetid 
det danske sundhedsvæsen. UDDU vil foreslå et forløb i stil med 
hoveduddannelsesforløbet med særlig vægt på traumatologi og varetagelse af 
bagvagtsfunktioner.  
NWP udarbejder et oplæg og sender det til bestyrelsen 
BDU svarer SST 

 
 
 
 
 
 
 

    
    
  Fase IV uddannelse: 

Oplæg til vejledning er udarbejdet og sendt til UDDUS medlemmer. Vejledningen 
forventes klar til godkendelse på internatmødet januar 2011. 
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C  Ansættelsessamtaler i region Nord og Syd. 

Regionerne har startet en procedure med ansættelsessamtaler, og der er god søgning til 
specialet. Problemområder kan være ryg- og håndkirurgi. 
BDA vil kontakte vedr. samtaleudvalget.  
Der er god udvikling i det internationale uddannelsesarbejde og begrebet ”Training the 
Trainer” forventes at blive et stort fokusområde. NWP deltager i det internationale 
uddannelsesarbejde. 

 
 
 
 

    
    

9.  Årsmøde 2010  
a.  Gennemgang af program: 

Programmet blev gennemgået og tilrettet enkelte steder. Programmet skal fremover være 
et fast punkt på dagsordenen.  
PKA opdaterer kalenderen og rundsender den til bestyrelsen forud for hvert møde. 
Alle abstracts sendt til DOS bør også sendes til EFORT. Dette meddeles medlemmerne 
via nyhedsbrev. Vindere af konkurrencerne fredag skal afgøres af deltagerne via 
stemmesedler. 

 
 
 
 

    
b.  Guildal forelæser- Udpegning af emne: 

NWP tager kontakt til Steen Bach Christensen med henblik på forelæser, alternativt 
kontaktes SAKS.  

 

    
c.  Invitation til samarbejdspartnere i industrien og orientering til NSJ: 

BSO og GEG udarbejder forslag til brev med gældende ændringer. Stiler mod 
udsendelse primo august.  
Samtid orienteres NSL kort om Årsmødet 

 
 

    
d.  Ajourføring af selskabets love:  

Den af BDU udarbejdede tekst gennemgås hurtigt, hvorefter  
NW tager stilling til /korrigerer paragraf 14 (vedr. vurderingsudvalg) 
BDU afklarer vedr. paragraf 15 (vedr. SST’s tilforordnede i faglige spørgsmål) 
BDU retter til og sender til bestyrelsen 

 
 
 

    
     

10.  Selskabets økonomi: 
Den nye hjemmeside og EFORT Travelling Fellowship i Danmark i perioden 16.-22. 
maj 2010 har været dyrt for selskabet, men det ser fortsat fornuftigt ud. 

 

    
    

11.  Nyt vedr. selskabets web-site  
a.  Pris for hosting og administration af fagområdernes hjemmesider: 

De fremsendte forslag blev drøftet 
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b.  Nyhedsmails, DOS Updates, graduering af kursus/ og kongrestilbud: 

SLJ orienterer kort om forskellen på Nyhedsmails og DOS Updates, hvor Updates er 
rigtige mails, der udsendes med informationer, der ikke kan vente til næstkommende 
nyhedsmail.  
Der stiles mod 8 nyhedsmails pr. år 
Kurser gradueres og sende ud som nyhedsmail og ikke som DOS updates.  

 

    
c.  Reklamer på hjemmesiden/budget: 

De fremsendte forslag blev drøftet og ændret lidt, hvorefter det blev besluttet at  
BSO og SLJ arbejder videre med specifikation af de 3 besluttede niveauer. 

 
 

    
d.  Opdatering af data vedrørende æresmedlemmer: 

BDA kontakter Steen Bach Christensen vedr. opdatering. 
 
 

    
e.  Statistik fra DOS´ hjemmeside: Nyt punkt 

SLJ gennemgik den i forvejen udsendte statistik. Der var enighed om at søgningen på 
hjemmesiden er meget fin, og vil være en god reklame for selskabet fremover.   

 

    
    

12.  NOF  
a.  Rapport fra møde i Århus maj 2010: 

Der var enighed om at det havde været en god kongres, både fagligt,- socialt og 
økonomisk set. Kjeld Søballe har udarbejdet et kort referat som ligger på hjemmesiden. 

 
 
 

    
    

13.  EFORT  
a.  Rapport fra EFORT Travelling Fellowship Programme i DK maj 2010: 

PKA orienterede kort: Programmet havde været en stor succes, men ved evalueringen 
havde deltagerne givet udtryk for, at de godt kunne have ønsket sig flere sociale 
arrangementer med ligestillede yngre ortopæder.  
Der var 13 gæster, et passende antal. PKA rettede tak til alle, der havde deltaget. 

 

    
b.  Rapport fra møde i Madrid  
  Alle var enige om, at det havde været godt og udbytterigt møde. Mange gode tiltag.  
    
    

14.  Eventuelt  
a.  Møde vedr. overdragelse af arbejdsopgaver: 

 Der afholdes møde 15.06.2010 med deltagelse af BDU, BSO, HPA, AvH og GEG 
 

    
b.  Svar fra DOS vedr. rapport om vitamin D:  

PKA har sendt svaret fra Jes Bruun Lauritzen videre  
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c.  DMS Nationalt samarbejdsforum: 

Taget til efterretning. 
 

    
d.  Ny samarbejdsaftale mellem LIF og DMS: 

Der er sket en præcisering i samarbejdsforholdene vedr. medicinske forsøg. Disse tages 
til efterretning og  
SLJ lægger den på hjemmesiden som nyhed til alm. orientering 

 
 
 
 

    
e.  Kommende mødeaktivitet: 

PKA vil arbejde videre med mødestrukturen til næste møde. 
 

    
f.  Guidlines vedr. kirurgisk behandling af degenerative lidelser i columna cervikalis og 

thoracalis (nyt punkt) 
BDA redegjorde for arbejdsgangen. Styregruppen bag udarbejdelse af ovenstående 
retningslinjer består af medlemmer fra Dansk Ortopædisk Selskab og Dansk 
Neurokirurgisk Selskab. Der er nu udsendt første forslag til retningslinjer og  
PKA kontakter formanden for DNKS m.h.p. godkendelse i de to selskabers bestyrelser.  

 
 
 
 
 
 

    
  Næste møde finder sted mandag d. 16. august kl. 9.00 hos BSO på Herlev Hospital. 

Mødet efterfølges af en brain storming vedr. EFORT 2011 i København 
 

 
 

2010.06.21 
Gitte Eggers 

sekretariatsleder 
  


