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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Mandag d. 7. maj 2012 kl. 09.00 – 15.00 
 

Sted: Hvidovre Hospital, Kettegårds alle, Hovedindgangen, 1.sal, ”Det Grønne rum”,   
 

Referat  
 

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

1.  Godkendelse af dagsorden: 
  Dagordenen godkendt med enkelte tilføjelser. 

2.  Godkendelse af referat fra møder: 
 √ Referat fra bestyrelsesmøde i Odense d. 23. marts 2012. 

Referatet blev godkendt 

3. 
 

Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse 
a. √ Indstilling til følgegruppe for fysio/ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne. 

På baggrund af en skrivelse fra Sundhedsstyrelsen er selskabet blevet anmodet om at komme 
med bidrag til nationale kliniske retningslinjer til brug for fysio/- og ergoterapeuter i behandling 
af patienter med nedsat funktionsevne på baggrund af apopleksi, sklerose og cerebral parese hos 
voksne. 
Der er enighed om, at de nævnte lidelser ikke falder inden for selskabets primære fokusområder. 
 

b. √ Input fra selskaberne: Dansk sundhedsforsknings milepæle? Deadline 13.april.  
Sagen er ekspederet med et svar fra ML. 
 

c. √ Promedicin: forfatter til afsnit om Knoglemorfogene proteiner.  
GE har meddelt Dansk Lægemiddel Information at Henrik Eckardt og Søren Kold har påtaget sig 
opgaven.  
 

d. √ Hospitals og psykiatriplan i reg. hovedstaden, orientering: 
 Orienteringen er taget til efterretning. 

4. 
 

Metal – Metal 
a+ b  Orientering om status for tidligere igangsatte aktiviteter og orientering fra møde i 

Sundhedsudvalget: 
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  SO og BD har været til et møde med Folketinget Sundhedsudvalg. Deres vigtigste formål var at 
gøre udvalget opmærksom på vigtigheden af og specialets ønske om, at der indføres centrale 
godkendelsesprocedurer for implantater i lighed med de eksisterende procedurer for 
medicinalprodukter og meget gerne på EU niveau.  
Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, har inviteret repræsentanter fra selskabet til et 
møde. Dato er endnu ikke fastlagt. 
Under den netop afholdte kongres i NOF erfarede deltagerne, at der er størst offentlig interesse 
for MoM i Danmark og Holland, medens sagen ikke er fremme i samme grad i resten af NOF’s 
medlemslande. 
 

c. √ Ny Alert vedr.: Mitch TRH cup/heads 
Skrivelsen er taget ad notam i bestyrelsen, men protesekombinationen er ikke brugt i Danmark.  
  

d.  Punktet udgår. 

e. √ Pressenævnet? 
Med baggrund i Tv-udsendelsen Kontant i april 2012 har SO indsendt en klage til Pressenævnet.  
Afhængig af resultatet vil man tage stilling til næste skridt. 
 

f. √ Artikler fra Dagens Medicin og laboratorieresultater fra Vejle 
I en artikel fra Dagens Medicin er der fra laboratoriet i Vejle oplyst værdier fra en række 
patienter, der har fået opmålt metalioner. Der er ikke oplyst andre fakta om patienterne, hvorfor 
der på det foreliggende ikke kan tages stilling til sagen.  
 

g.  Hoftedatabase og ion målinger. 
Dansk Hoftealloplastik registret vil blive udvidet med relevante data for MoM.  

 
 

 

5. 
 

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 
a. √ Etiske retningslinjer for samarbejde med medicoindustrien 

Selskabet har modtaget en reaktion på vores henvendelse til Lægeforeningen, og SO har senere 
deltaget i Lægemødet 2012, hvor emnet blev drøftet.  Det forventes, at der i løbet af 
forsommeren fra ministeriet vil fremkomme retningslinjer om emnet.   
 

b. √ Takster 2013 til høring 
Der er indkommet svar fra fagområderne Tumorgruppen, SAKS, Fod-og Ankelselskabet samt 
Ryginteressegruppen. Svarene er sendt til Sektor for National Sundhedsdokumentation og 
Forskning. 
 

c. √ Fagområdet Trombose og Hæmostase  
DOS sender ingen repræsentant.  
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d. √ Ønske om udarbejdelse af faglige mailinglister  
Der er et ønske om at der til hjemmesiden udarbejdes mailinglister over følgende faglige 
grupper: 

 Ledende overlæger 
 Uddannelsesansvarlige 
 Forskningsansvarlige 
 Kvalitetsansvarlige 

Der skrives til de ledende overlæger om at indberette ovennævnte data til DOS. 
GE har udarbejdet og afsendt en mail til alle ledende overlæger. 
 

e. √ INVITATION: Årsmøde den 15. maj 2012 i Det Nationale Samarbejdsforum for 
Sundhedsforskning 
DOS kan desværre ikke sende en deltager.  
 

f. √ Fagområdernes anvendelse af DOS´ logo  
Der er enighed om, at det er tilladt for fagområderne at benyttes selskabets logo i sammenhænge 
med relevans til DOS.  
 

g. √ Forslag til medlemmer i de frie forskningsråds bestyrelse 
Der indstilles ikke kandidat. 
 

h. √ Forslag til månedens forsker 
Henrik Husted er tidligere indstillet, men han figurerer ikke på LVS´ hjemmeside.  
MT har rettet henvendelse til LVS. 
 

i. √ Invitation til møde om forenkling af genoptræningsplaner 
Udarbejdelse af genoptræningsplaner er en kompliceret procedure.  BD deltager i mødet. 
 

6. 

 

UDDANNELSESUDVALGET 
a.  Nyt fra Uddannelsesudvalget 

Der arbejdes fortsat med fase IV uddannelsen. 
Vedr. opslag af tidsbegrænsede stillinger som afdelingslæger besluttes det, at NWP skal kontakte 
de ledende overlæger og orientere om retningslinjerne for sådanne stillingsopslag.  
NWP vil udarbejde en tekst til et brev og fremsende til ledende overlæger. 
 
Vedr. speciallægeeksamen kan der indhentes inspiration fra udlandet, hvor begrebet er meget 
udbredt, og emnet kan med fordel vendes på DOS Kongressen. 
Thomas Lind udtræder af UDDU til efteråret. Der er indkommet flere kandidater til posten. Ny 
deltager vælges ved normal procedure på generalforsamlingen i oktober. 
Der mangler en repræsentant for uddannelsesudvalget i region Øst og region Nord. Thomas Lind 
vil gerne tiltræde i region Øst og Søren Kold i region Nord. Det besluttes at indstille disse 2 
kandidater. 
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NWP melder tilbage til regionerne og kandidaterne. 
 

b. √ Budget til Uddannelsesdag 2013.  
Der er tilmeldt 81 deltagere og 20 uddannelsesansvarlige samt UDDU. Fin tilmelding. 
HP og NWP arbejder sammen om budgetter til uddannelsesdage. 

7. 

 

KVALITETSUDVALGET 
a. √ Nyt fra kvalitetsudvalget, incl. referat fra pilotmøde 16. 03. 2012 

CMJ orienterer kort fra et møde i SST om ”statusrapporter for specialeplanlægningen.”, hvor der 
blev drøftet muligheder for evaluering af funktionerne i specialeplanen. 

  Møde KU i Odense 18. april. Der blev arbejdes med 2 områder: 
1. Forslag til udvalgets tema for 2012. Der forslås primær forfodskirurgi, et område der har 

bred berøringsflade inden for forskellige specialer.  Tages op på juni mødet.  
2. Kliniske retningslinjer: Der skal udarbejdes en enkelt skabelon, som kan uddybes ved 

behov. 
CMJ har deltaget i et møde sammen med DOO i Sundhedsstyrelsen: Samtlige praktiserende 
speciallæger og specialklinikker skal fremover have tilsyn fra Sundhedsstyrelsen for at sikre 
kvaliteten af behandlingen i lighed med akkreditering af hospitalerne.  

8. 

 

VIDENSKABELIGT UDVALG 
a.  Nyt fra Videnskabeligt Udvalg 

Der arbejdes med bedømmelse af kandidater til bedste artikel og DOS Fellowship.  
Indstillingerne fremsendes til bestyrelsen inden næste møde.  
 

b. √ DOS Fellowship 
Den ene af de indkomne ansøgninger er fra et medlem af VU, hvorfor det må være bestyrelsen 
som træffer en beslutning.  
GE skriver punktet på til næste møde. 

9. 
 

DOS Kongressen 
a. √ Gennemgang af mødestruktur 

Mødestrukturen gennemgås og tilrettes med få ændringer, bl. a. evt. kun 8 videnskabelige 
foredrag onsdag morgen af hensyn til tiden med lokaleændringer.   
Der skal via slides reklameres for dagens virksomhedssymposier.  
 

b. √ Status på aktiviteter, hvor langt er vi med planlægningen? 
 Planlægningen er klar, så langt man kan komme på nuværende tidspunkt. 
 

c. √ Orientering om Guildalforelæser  
BD har fremsendt formel invitation til Sebastien Charosky med orientering om de økonomiske 
forhold ved forelæsningen. SC har givet tilsagn om at deltage.  
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d.  Professorforelæsninger, accept? 
Alle 3 professorer er orienteret og har givet tilsagn om deltagelse. 
 

e. √ Virksomhedssymposier: status, fastsættelse af regelsæt for afholdelse. 
Der er på nuværende tidspunkt tilsagn fra 4 virksomheder, som ønsker at afholde et 
virksomhedssymposium.  
GE udarbejder udkast til brev til virksomhederne, sendes til godkendelse hos BD. 
 

f.  Emner til DOS symposier: 

Der er enighed om afholdelse af 2 DOS Symposier med flg. titler: 

1. Diabetiske fodsår: Fod og Ankelselskabet 

2. Afspejler vores kliniske praksis altid den bedste evidens? 

SO er ansvarshavende for symposium nr. 2, og det fastlægges, hvilke foredragsholdere, der skal 
Inviteres. SO sørger for at invitere de pågældende.  
 

g. √ Henvendelse fra Læger Uden Grænser 
Der er enighed om at tilbyde Læger uden Grænser en stand uden beregning 
HP skriver til læger uden grænser 

h. 

 

Underholdning 
BD har kontaktet den valgte afdeling og samtidig orienteret om de økonomiske rammer for 
arrangementet. Afdelingen har påtaget sig opgaven. 
 

i. √ Endelig stillingtagen til procedure vedrørende YODA abstractkonkurrenc 
Der skal på hjemmesiden i forbindelse med indsendelse af abstract til kongressen - via en 
checkboks - gives mulighed for at tilkendegive, at man gerne vil deltage i ”YODA’s Abstract 
pris”. YODA skal i checkboksen orientere om, hvem der kan deltage i konkurrencen.  
YODA vælger selv, hvem de vil indstille og disses navne offentliggøres i Abstractbogen, 
medens navnet på vinderen først offentliggøres på selve konkurrencedagen, d.v.s fredag under 
kongressen.  
YODA skal i god tid inden deadline for Abstractbogen, d.v.s medio september, meddele til VU, 
hvem der er indstillet.  
ML orienterer Yoda om ovennævnte procedure. SLJ udarbejder nyhedsmail til hjemmesiden 
 
De 6, der indstilles til DOS foredragskonkurrence, kan ikke samtidig deltage i YODA 
konkurrencen om YODA’s abstractpris. 
 
Der kan godt søges om deltagelse i både DOS´ foredragskonkurrence og YODA’s 
abstractkonkurrence, blot skal det tydeligt fremgå, at der søges om deltagelse i begge 
konkurrencer.  

10. 
 

DOS Fonden 
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a. √ Præcisering af regler for udbetaling af fondsmidler ved forud meddelt fravær fra DOS 
kongressen 
En af fondsmodtagerne har meddelt, at han desværre ikke har mulighed for at møde til 
kongressen for at modtage sin donation. Problemet er drøftet i bestyrelsen, og der dispenseres, da 
den pågældende er bortrejst i fellowship i udlandet i den aktuelle periode.   
PKA sender besked til den pågældende. 

11   Selskabets web-site 
.  Da SLJ er fraværende til mødet, er der intet nyt til dette punkt.  

12.  DOS Bulletinen 
a. √ Brev om annoncering 

Deadline er fastlagt og invitation er sendt ud. 

 
13.   

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi 
a.  Intet nyt. 

14. 
 

Strategiplan (der er dog ingen punkter, der har deadline ved dette møde) 
a. 

 Ajourføring af oversigt over medlemmer i DOS Udvalg og arbejdsgrupper på hjemmesiden 
(udsat fra martsmødet) 

 

 

Listen på hjemmesiden, som den foreligger d.d., bliver gennemgået og ajourføres med flg. 
ændringer: 
Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for specialeplanlægning: PKA 
Delegates i EFORT: Benn Duus og Søren Overgaard 
GE vil til næste møde gennemgå bestyrelsesreferater for de sidste par år og finde navne til 
fuldførelse af listen.  
GE sætter en gennemgang af listen over emner til strategiplanen på til næste møde. 
 

15.  Selskabets økonomi 
a. √ Udkast til separat budget for kongressen 

Selskabet har modtaget en skrivelse fra LIF vedr. samarbejdet mellem lægemiddelindustrien og 
læger.  
Listen bliver gennemgået og det sikres ved gennemgang af de enkelte punkter, at selskabet 
overholder dem alle.  
Selskabet er fra 2012 overgået til nye regnskabsprincipper, og HP har udarbejdet et budget for 
dette års kongres. Dette bliver gennemgået og rettes til i henhold til de nye regnskabsprincipper.  
 

b. 
 

Nedsættelse af arbejdsgruppe til at drøfte ny finansieringsform, jf. Sixtusmødet 
Arbejdsgruppen har udarbejdet nogle beregninger for, hvordan mødet fremover skal finansieres. 
GE sætter emnet på til næste møde. 
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c.  Dækning af konkursramte og ændrede flybilletter 
Det besluttes at DOS vil dække sådanne billetter. 

16. 

 

NOF 
a.  Orientering fra NOF-mødet i Tallinn, 2, 3, og 4. maj 

BD orienterede kort fra den netop afholdte NOF kongres i Tallinn. Der blev valgt ny formand og 
næstformand, og næste kongres i 2014 holdes i Helsinki. Der var en god drøftelse om emnernes 
evidens og kvalitet, hvor hvert land kan drage nytte af den gensidige erfaringsudveksling. 
Derudover blev den automatiske tilknytning til ACTA drøftet, og det blev besluttet, at 
tidsskriftet fremover bør være mere alsidigt med fremlæggelse af artikler fra forskellige 
fagområder.   
  

b. √ Proposal honorary membership NOF 
Der er foreslået 2 kandidater, som begge blev valgt, Anders Rydholm og Peter Frandsen.  

17. 
 

EFORT 
a.  Status fra EFORT 

PKA orienterede om den kommende kongres i Berlin.  
EFORT kongresserne genererer ikke længere så stort et overskud som tidligere, hvorfor der på 
ledelsesplan i EFORT arbejdes med en anden struktur for tilrettelæggelse af fremtidige 
kongresser.  
PKA erindrer om at EFORT ikke alene er en kongres, men også et vigtigt talerør til Brussel. 
 

b.  International Biodegradable Medical Devices Summit 
Der er tale om en virksomhed, som via en e-mail har inviteret deltagere fra de nationale 
selskaber, der i forvejen er tilmeldt EFORT kongressen, til at deltage i denne virksomheds 
kongres, der holdes samtidig med EFFORT kongressen.  
Sagen vil blive taget op i EFORT regi. 
 

18. 
 

Eventuelt 
a.  Ferieplaner til GE 

GE sender mail til bestyrelsen med anmodning om at melde planlagt ferie for senere 
udarbejdelse af en samlet ferieoversigt.  

  . 

Referat Boardmeeting 070512 
Godkendt på bestyrelsesmøde 19. juni 2012 

  


