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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 17.00 – 23.00 
 

Sinatur hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart 
 

Referat (Final)  
 

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD), Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Søren 
Overgaard (SO), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ), Niels Wisbech Pedersen (NWP), Martin Lind 
(ML), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref. 
 
 

1. √ Godkendelse af dagsorden: 

  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. √ Godkendelse af referat fra møde 23. 11. 2010 på Bispebjerg Hospital 

  
Referatet blev godkendt, og kan lægges på hjemmesiden. 
 

3.  Internatmøde på Sixtus 

a. 
√ 

Opdatering af Time Table 
Den planlagte Time Table blev gennemgået og derefter godkendt.  
 

b. 
√ 

Deltagerlister og dagsordener 
BD gennemgik dagsordenerne for de enkelte møder, hvorefter disse blev godkendt. 
 

c.  Udvalgsdeltagelse ved fremtidige internatmøder 
UDDU deltager i år. Det drøftes, hvad der skal ske i fremtiden. 
Til internatmødet deltog denne gang repræsentanter for alle 3 udvalg: 
Uddannelsesudvalget UDDU), kvalitetsudvalget (KU) og videnskabeligt udvalg (VU) og 
derudover også repræsentanter fra fagområderne. Det blev drøftet, hvorvidt det ved 
fremtidige internatmøder er nødvendigt at indkalde udvalgene. Beslutningen blev, at det 
må være den aktuelle agenda, der er afgørende for hvem, der evt. bør være til stede ved 
mødet. Der er således ikke længere en fast regel, at UDDU deltager efter at formændene 
for selskabets udvalg er blevet medlemmer af bestyrelsen. Det blev ligeledes besluttet at 
formændene for de enkelte fagområder fortsat bør deltage.   
 

4.  Meddelelser og henvendelser til selskabet 

a. 
√ 

Beskrivelse af fagområder, henvendelse fra DMS (jvf. ref. fra 23.11.2010, pkt. 4e) 
SO orienterede om baggrunden for henvendelsen fra DMS, (nu LVS), som i 2003 bad 
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om en definition af de enkelte fagområder. De definitioner, der foreligger aktuelt, er 
meget forskellige i deres omfang og opbygning.  Der er tidligere udsendt en beskrivelse 
af, hvordan et fagområde bør defineres. SO vil derfor opfordre alle fagområderne til at 
tage deres definition op til revision. Dette skal evt. gøres efter en skabelon med baggrund 
i den i 2003 fra DMS (nu LVS) fremsendte beskrivelse og udarbejdet, således at den 
også passer ind i specialeplanen. SO vil udarbejde skabelon til næste bestyrelsesmøde 
 

b. √ Kommentarer til ”DMS Snitfladepapir vedr. beskrivelse af grænseflade mellem alm. 
praksis, AMK og akut modtagelse/sygehus” 
Selskabet har ingen kommentarer til ovennævnte beskrivelse.  
 

c. √ VS Revision af fagområdet for akutmedicin 
Selskabet mener at Akut Medicin for bør være et speciale og ikke et fagområde, da det 
kan fremme rekrutteringsprocessen. DOS anbefaler dog, at beslutningsgruppen 
udbygges. Niels Dieter Röck er repræsentant for DOS i beslutningsgruppen. BD har haft 
kontakt med Niels Dieter Röck, der er interesseret i at fortsætte og ikke finder, at der er 
risiko for konflikter i kraft af hans post i LVS’ bestyrelse. Det er meddelt LVS at NDR 
fortsætter i arbejdsgruppen 
 

d. √ Svar på henvendelse vedr. hjælp til markedsføring af produkter i Danmark 
Dansk Ortopædisk Selskab er et videnskabeligt selskab, og skal som sådan ikke rådgive i 
markedsføringsanliggender.   
 

e √ Eksempler på konkrete forhindringer for sundhedsvidenskabelig forskning 
SO orienterer om de ekstremt store og bureaukratiske arbejdsprocesser, der skal udføres i 
forbindelse med udarbejdelse af videnskabeligt arbejder. SO foreslog, at der udarbejdes 
en hjemmeside med en samordning af sådanne registreringsinstanser.  SO meddeler dette 
tilbage til LVS.  
ML foreslog at man i første omgang gør tiltag i den retning på hjemmesiden. 
 

f. √  Region Hovedstadens udkast til Kræftplan – mail-korrespondance 
Selskabet har taget skrivelsen til efterretning. 
 

g. 
√ 

Samarbejdsaftale med patientombudet.  
Selskabet tiltræder at samarbejdsaftalen fortsætter uændret med Patientombudet.  
 

h. 

√ 

LVS udpegning til SST arbejdsgruppe vedr. status og perspektivering af 
speciallægeuddannelsen. 
NW har i kraft af sin position som formand for UDDU tilbudt sin deltagelse, men dette 
er blevet afslået. BD har Kontaktet Niels Dieter Röck, der vil bringe problemet op i 
LVS’ bestyrelse 27. januar 2011 
 

i. 
√ 

Kliniske retningslinjer for rygkirurgi, udarbejdet af Danske Regioner. 
På baggrund af en kraftig stigning i antallet af rygkirurgiske indgreb har en 
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arbejdsgruppe af klinikere, med blandt andre PKA, udarbejdet en præcisering af 
snitfladen mellem konservativ kontra kirurgisk behandling af nyhenviste pt. med kliniske 
rygproblemer. Det har bl.a. haft indflydelse på ventetidsgarantien og retten til frit 
sygehusvalg.  
Selskabet finder retningslinjerne gode.  
 

j. √ Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna 
Se 4.i. 
 

k. √ Sundhedsstyrelsens ”Kræftplan3” 
Selskabet udpeger Jonny Keller til arbejdsgruppen. BD har orienteret SST. 
 

l. √ EBOT Examination – nomination new Examiners 
Der er ønske om at selskabet udpeger 2 -3 personer for hvert område til deltagelse i 
EBOT eksaminationerne. NW vil arbejde med emnet og vende tilbage til BD.  
 

m.  Vidensråd for Forebyggelse (Lægeforeningen/Trygfonden) 
Lægeforeningen og Trygfonden og har oprettet et nyt Vidensråd for Forebyggelse og 
anmoder selskabet om at indstille 2 personer til dette råd, som skal bestå af 15 
medlemmer. Deadline 17. februar. Opgaven er lagt ud til Videnskabeligt Udvalg, hvorfor 
ML vender tilbage til BD. 
 

5.  UDDANNELSESUDVALGET 

a.  Kort orienterende gennemgang af sagen vedr. specialekiropraktoruddannelsen 
og sagen vedr. uddannelsesprogram for udenlandske læger i Det danske Sundheds-
væsen (opdatering for de nye bestyrelsesmedlemmer) jvf.  ref. fra 23.11. 2010, pkt. 5a. 

 

 NW gennemgår kort historikken i emnerne af hensyn til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 
Siden emnet om ”Uddannelsesprogram for udenlandske læger i det danske 
sundhedsvæsen” sidst blev behandlet i bestyrelsen har SST nu meddelt, at de ikke ønsker 
at ændre i prøveansættelsens længde, som således fortsat er på 6 mdr. 
Det forventes desuden at det bliver op til de enkelte specialeselskaber, at beslutte hvilken 
målbeskrivelse, der ønskes anvendt.  
NW vender tilbage til SST med besked om at selskabet fortsat ønsker at anvende den 
målbeskrivelse, som man tidligere har indsendt til SST i denne anledning  
 

b.  Rekruttering af kvinder til faget 
Der har gennem nogen tid været problemer med at rekruttere kvinder til specialet. Emnet 
vil blive taget op i Kirurgisk Forum, ligesom der stiles mod at holde et symposium om 
emnet til Årsmødet.  

 

 

6.  KVALITETSUDVALGET 



  

   

Boardref.110119(Final) rev. af 110321/BD/ge 
 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

a.  Orientering om medlemmer af kvalitetsudvalget 
Udvalget er nu fuldtalligt. Udvalget holder første møde i forbindelse med internatmødet 
på Sixtus, og vender derefter tilbage med navne på udvalgets endelige medlemmer. 
 
Data for udvalgets medlemmer sættes på hjemmesiden under ”Udvalg”.  CMJ orienterer 
SLJ når udvalgsmedlemmerne er endelig på plads. 
 

b. 

√ 

Status vedr. nationale kliniske retningslinjer.(fast punkt) 
CMJ orienterede kort om den fremtidige model, hvor det er planen at de 
lægevidenskabelige selskaber udarbejder de kliniske retningslinjer, som derefter bliver 
organisatorisk forankret i Sundhedsstyrelsen og implementeret af Danske Regioner.  
De lægevidenskabelige selskaber anmodes om at indstille kandidater til en række 
arbejdsgrupper, som derefter udpeges af Danske Regioner.  

   

7.  VIDENSKABELIGT UDVALG 

a.  Data på udvalgets medlemmer sættes på hjemmesiden under ”Udvalg” 
Udvalgsmedlemmerne er udpeget, første møde holdes 20. januar i forbindelse med 
internatmødet på Sixtus. 
ML vil fremsende data om udvalgets medlemmer til SLJ til offentliggørelse på 
hjemmesiden. 
 

b. 

 

Øvrige opgaver, der arbejdes med:  
 Udarbejdelse af opdatering af hjemmeside om abstracts 
 Profilering af DOS´ videnskabelige aktivitet. 
 Forskningsfremmende tiltag 

   

8.  Årsmødet  

a. 

√ 

Symposium: Børneortopædi tilbyder at tilrettelægge et symposium 
Fagområdet Børneortopædi har tilbudt at afholde et symposium tirsdag under årsmødet. 
Der stiles mod en efterfølgende workshop fortrinsvis for yngre kolleger. Dette 
tilrettelægges af UDDU. 
NW efterlyste procedurer omkring tilmelding til symposier efter stiftelse af VU, der som 
ansvarsområde bl.a. har Årsmødet. Det blev derfor besluttet at: 
Alle forslag om symposier stiles til UDDU, som sammensætter symposierækken 
sammen med VU.  
Tirsdagen bliver fremover tilrettelagt som en uddannelsesdag.  
Der er på nuværende tidspunkt indkommet tilbud om symposier vedr. onkologi, 
(torsdag) og ortogeriatri. 
Det foreslås desuden en ny turnus for symposier, f.eks. således at hvert fagområde bliver 
symposieansvarlige 3. år.  
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Kaffepauserne justeres ned til 45 min. 
VU udarbejder et nogenlunde fastlagt program for årsmødet til næste bestyrelsesmøde.  
MT forelægger ny timetable til næste møde. 
 

b. 
 

Symposium om ortogeriatri 
Se 8a 
 

c. 

√ 

Guildalforelæser til Årsmødet 2011 
SAKS har fremsendt forslag om at. Richard Villar, som besidder en meget stor viden om 
hofteartroskopi, inviteres som Guildalforelæser. Dette godkendes af bestyrelsen. 
ML orienterer Steen Bach Christensen, som skal indbyde via Guildalfonden. 
Alle udgifter vil blive afholdt af Guildalfonden.  
  

d. 

 

Valg af foredragsholder til Honorary Lecturer 
BD foreslår emnet ”Hoftefrakturer” og som foredragsholder Martyn Parker. Dette 
godkendes.  
BD vil i kraft af sin position som formand for selskabet indbyde Martyn Parker. 
DOS afholder alle udgifter. 

   

9.  DOS Fonden 

a. 

 

Plan for uddeling marts 2011  
Deadline 28. februar 2011. SLJ udarbejder oversigt over alle nye ansøgere, således at 
bestyrelsen kan vælge fondsmodtagere ved næste bestyrelsesmøde 21.marts 2011. 
SLJ fremsender database til bestyrelsen senest 16. marts 2011. PKA er ansvarshavende 
for proceduren ved denne uddeling. 

   

10  Nyt vedr. selskabets web-site:  

a. 
 

Tilrettet tekst vedr. fagområderne 
SO vil fremsende den tilrettede tekst til SLJ 
 

b. 

 

December nyhedsbrev:  
SLJ erindrer om at man skal tilmelde sig nyhedsbrevet for at modtage det og gennemgår 
proceduren for dette. Dette forhold SKAL fremtidigt nævnes på en fremtrædende plads i 
alle numre af DOS Bulletin, ligesom der skal være en stand på DOS møderne, hvor man 
kan tilmelde sig. 
 

c. 
 

Reklamer på hjemmesiden: 
SLJ kontakter Torben vedr. opdatering af siden med samarbejdspartnere. 
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d. 

 

Det blev besluttet at alle nye, udgiftskrævende aktiviteter skal forelægges bestyrelsen 
inden de iværksættes. SLJ vil gennemgå hjemmesiden til næste bestyrelsesmøde og 
Torben Uhrenholdt vil blive inviteret for at præsentere data fra hjemmesiden for 
bestyrelsen, samt besvare den ny bestyrelses spørgsmål om hjemmesiden. 
Bestyrelsesmedlemmer bedes indberette evt. punkter der ønskes behandlet i denne 
forbindelse. 

   

11.  DOS Bulletinen 

a. 

 

Indhold forårsnummer 
 Indlæg fra de 3 udvalg (NW + CMJ + ML) 
 Leder fra formanden (BD) 
 Orienterende tekst om arbejdet med strategiplanen (BD/SO) 
 Foreløbig orientering om årsmødet (ML),  
 Foreløbig time table for årsmødet (ML) 
 Ny beskrivelse af fagområderne (SO) 
 Rejsebeskrivelse (SLJ) 
 Opfordring til at tilmelde sig nyhedsbrev (som annonce) 

 
Deadline for tekst 01.04.2011, udgivelsesdato 05.05.2011 
 

12.  Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi 

a. 

√ 

Udviklingsfunktioner. 
Det er enighed om at det er svært at finde snitfladen mellem udvikling og eksisterende 
procedurer, der blot ændres lidt. BD har svaret at den foreslåede formulering kan 
accepteres, og at den kan sendes ud.  
 

b. 

 

Fagområdet rygkirurgi 
PKA har deltaget i en arbejdsgruppe om udarbejdelse af specialeplan for det sidste 
område til specialeplanen, rygkirurgi. 
 

c. √ 
Nyt vedr. implementering af specialeplanen 
Det er indtrykket at implementering af specialeplanen kører planmæssigt. 

   

13  Strategiplan  

a. 

 

Plan for udvikling af strategiplan 
De indledende møder i forbindelse med selskabets nye strategiplan blev holdt torsdag og 
fredag 20. og 21. januar i forbindelse med internatmødet på Sixtus.  
Strategiplanen vil fremover blive et fast punkt på dagsordenen til fremtidige 
bestyrelsesmøder. 
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14.  Selskabets økonomi 

a. 

 

Orientering om årsregnskabet 
PH gennemgik kort resultatet af årsmødet, som i år har genereret et mindre overskud til 
selskabet. 
Ellers ser økonomien pæn ud. 
 
 

15.  NOF 

a. 

√ 

NOF afregning fra Årsmødet i Århus 
PKA gennemgik kort regnskabet for NOF, og orienterede om de i forvejen fastlagte 
bestemmelser for fordeling af et evt. overskud mellem NOF og DOS. Dette dannede 
baggrund for en drøftelse i bestyrelsen. Regnskabet har under alle omstændigheder givet 
et overskud til DOS.  
Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.  
 

16.  EFORT 

a. √ EFORT København 2011 

 

 Der foreligger en skriftlig kontrakt om at EFORT dækker visse konferenceudgifter for 
nogle de medlemmer af selskabet, der på en eller anden måde har deltaget aktivt i det 
store arbejde med kongressen.   
Det blev besluttet at DOS derudover vil betale registreringsudgifter til kongressen for 
personer, der har ydet en betydelig indsats, men hvor EFORT ikke betaler, som f.eks. 
moderatorer ved sessioner.  
PKA vil afklare spørgsmålet vedr. tilmelding til kongressen og vender tilbage til 
bestyrelsen med svar. 
PKA anbefalede at man holder øje med kongressens hjemmeside, da der hele tiden 
kommer nye tiltag og nye emner op.  
 

17.  Kirurgisk Forum 24.01.2011 (Hilton) 

b. √ Gennemgang af dagsorden og evt. kommentarer 
BD orienterede de nye bestyrelsesmedlemmer om baggrunden og formålet med 
Kirurgisk Forum.  
GE melder BD, PKA, NW, CMJ og HP til mødet.  

   

18.  Eventuelt 
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a.  Specialespecifikke kurser. 
Formålet med disse kurser er at få ansat de specialelæger, der er behov for. Kurserne skal 
understøtte den teoretiske uddannelse. NW deltager  

   

 
 Næste møde holdes mandag d. 21. marts 2011 på Idrætsklinikken, Århus 

Universitetshospital kl.10.00 – 16.00. ML vender tilbage med mere nøjagtig adresse. 
 
21. marts 2011 
Gitte Eggers  


