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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 – 12.00   
 

Hotel Crown Plaza, Copenhagen Towers 
Ørestad Boulevard 114 – 118, 2300 København S 

Lokale: Lake Superior, 2 sal 
Referat  

 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 
Søren Overgaard (SO), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ), Niels Wisbech Pedersen (NWP), og 
Gitte Eggers (GE) ref. 
 
Afbud: 
Klaus Hindsø (KH), Benn Duus (BD), Claus Munk Jensen (CMJ), Ole Rahbek 
 

   
1. √ Godkendelse af dagsorden: 

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med få ændringer 
   

2. √ Godkendelse af referat fra møde 27. august 2013: 
Referatet fra mødet 27. august blev gennemgået og godkendt. Kan lægges på hjemmesiden. 

   
3.  Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning: 
a. √ Høringsudkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven: 

Taget til efterretning. 
 

b.  Høring: Bekendtgørelse om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om 
information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter: 
Taget til efterretning. 
 

   
4.  Generel orientering, ikke drøftelse 
a.  Kontakt til presse og andre myndigheder (fast punkt): 

Ingen kontakt siden sidste møde. 
  

b.  Orientering vedr. SST´s nationale udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)(fast punkt): 
Intet nyt siden sidste møde. 
 

c.  Orientering fra SST´s metodearbejdsgruppe vedr. NKR (fast punkt): 
 Intet nyt siden sidste møde. 
 

d. √ Orientering vedr. SST´s arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR (fast punkt): Gennemgang af 
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Referat blev udsat til næste møde: 
GE sætter punktet på til næste bestyrelsesmøde 22. oktober 2013. 
 

e. √ Refusion af udgifter ifbm tillidsmandshverv: 
Et medlem har spurgt formanden om, hvem der skal refundere udgifter i forbindelse med 
mødeaktivitet i de enkelte fagområder. Spørgsmålet har tidligere været rejst, og reglerne er, at 
udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter i de enkelte fagområder, afholdes af fagområdet selv. 
Udgifter i forbindelse med deltagelse i DOS udpegede arbejdsgrupper, udvalg og lignende 
afholdes af selskabet.   
 

f. √ Spondylodiskit Guidelines: 
 SLJ sendes Guidelines ud som nyhedsbrev. 
 

g. √ Høring: Udkast til ændringsbekendtgørelser vedr. kunstig befrugtning - svar LVS senest 2. 
oktober: 
Taget til efterretning.  
 

h. √ Spørgsmål fra SST vedrørende Heraeus blandesystem: 
Sundhedsstyrelsen (SST) har forespurgt, om der er kendskab til problemer med brugen af det nye 
vakuum-blandesystem fra Heraeus. SO svarer, at han ikke har efterspurgt direkte i afdelingerne, 
og heller ikke har kendskab til sådanne problemer. SO oplyser at andre vakuumpakkede systemer 
er undersøgt i relevante kliniske studier.   
 

i. √ Invitation to join WOA (World Orthopedic Alliance) 
Den kinesiske forening WOA har fremsendt en invitation til at deltage i deres kongres.  
KH har svaret at DOS ikke deltager 2013, men at selskabet vil være repræsenteret via 
NOF/EFORT. 
 

   
5  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 
a. √ Gennemgang af notat fra KU vedr. Politik for introduktion af nye behandlinger og implantater 

(punkt fra mødet i juni): 
Notatet har modtaget en fin opbakning i KU.  
SLJ sender politikken ud med en nyhedsmail med henblik på drøftelse på generalforsamlingen 
2013. 
 

b. √ Sporbarhed af implantater: 
Der synes nu at være en proces i gang omkring etablering af et implantatregister. 
 

c. √ Punktet er flyttet til punkt 3.b. 
 

d. √ Forårsmødet 2014: 
Forårsmødet 2013 forløb godt som et teamwork mellem UDDU og YODA, hvorfor man tilstræber 
samme proces i 2014. 
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Det besluttes at alle indbetalinger - både fra deltagere og udstillende samarbejdspartnere i 
industrien - skal foreligge inden mødestart.  
Der stiles mod afholdelse af et formøde med YODA under DOS kongressen for at få fastlagt bl.a. 
de endelige økonomiske rammer, herunder betalingstermin.  
Det besluttes at der skal planlægges dialogmøder med YODA, hvorfor emnet drøftes på næste 
bestyrelsesmøde 22.10.2013.  
 

e. √ Hoftebandage – udtalelse: 
SO har modtaget en forespørgsel om at deltage i et advisory board i forbindelse med udvikling af 
en hoftebandage.  
SO har afslået anmodningen, idet hans holdning er, at så længe man er formand for DOS, skal man 
være afholdende med at deltage i advisory boards.  
  

f. √ RADS: A: 
Formøde – Fagudvalget, herunder evt. indstilling af flere medlemmer: 
SO har deltaget i et formøde med RADS-sekretariatet.  
RADS sekretariatet rejser et spørgsmål om habilitetserklæringer, og der er i Bestyrelsen enighed 
om at, hverken formand eller menige medlemmer af et fagudvalg under RADS må være inhabile, 
og dermed sidde i et Advosory Board.  
Der var enighed om at formanden for udvalget ikke skal indkalde medlemmer til udvalget, men at 
der kan anvendes personer mhp. faglig rådgivning, uden at denne er direkte medlem af udvalget. 
Det aktuelle kommissorium forventes færdigt april 2014, og skrivearbejdet varetages af RADS-
sekretariatet.   
 

 √ RADS: B: 
 RADS_ DHPC brev vedr. antikoagulantia: 
Der er fra 3 medicinalselskaber udsendt en advarsel om 3 forskellige antitrombotika. 
Advarslen er allerede udsendt til alle berørte hospitalsafdelinger i Danmark.  
Advarslen er taget til efterretning.  
 

g. √ Indkaldelse og dagsorden til Kirurgisk Forum 23.09.2013: 
Den fremsendte dagsorden drøftes, og de af DOS foreslåede emner er medtaget bortset fra  
Fase IV uddannelsen. Denne tages op under mødet.  
  

h. √ Ugeskrift for Læger, anmodning om deltagele i blog (afventer svar fra Ugeskriftet): 
Selskabet er blevet anmodet om at anvise en person, som kunne være interesseret i at skrive en 
blog i Ugeskrift for Læger.  
DOS har noteret henvendelsen, men kan ikke indgå i et sådant samarbejde på nuværende 
tidspunkt. 
SO sender svar til Ugeskriftet 
 

i. √ Forespørgsel vedr. MOM status i DK: 
Fra Holland er der fremsendt en forespørgsel om status på MOM sagen i Danmark, da en kollega 
fra Holland er blevet kontaktet fra en journalist vedr. MOM sagen i Holland.  
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SO har svaret, at man i Danmark fastholder time out indtil videre.  
 

j. √ Synopsis: Sekundær og tertiær profylakse af osteoporotiske frakturer: 
SO og HP skal deltage i en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde national guideline. Udkast 
til kommissorium blev diskuteret. 
 

k √ Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne til høring - kommentarer sendes 
direkte til SSI: 
Tages til efterretning.  
 

   
6.  Uddannelsesudvalget 
a.  Rapport fra SST. vedr. Evaluering af kompetencer: 

Der er fra SST nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en ny rapport om evaluering og 
perspektivering af de syv lægeroller. Arbejdsgruppen har foretaget en gennemgang af forskellige 
evalueringsmetoder til vurdering af de enkelte lægeroller. NWP forventer at de nye 
evalueringsmetoder kommer til at indgå i vurdering i forbindelse med speciallægeuddannelsen.   
GE sender rapporten ud til de uddannelsesansvarlige overlæger, og NWP udarbejder en følgetekst 
til udsendelsen.  
 

   
7.  Kvalitetsudvalget 
a.  Gennemgang af udkast til paradigme til Korte Kliniske Retningslinjer: 

GE skriver emnet op til behandling på næse bestyrelsesmøde. 
 

b. √ Referat fra møde i september, Formandsberetning for 2013: 
GE skriver emnet op til behandling på næste bestyrelsesmøde. 
 

   
8.  Videnskabeligt udvalg: 
a.  Intet nyt 
   

9.  Strategiplan 2013  
a.  Oversættelse af hjemmesiden: 

GE sætter punktet på til drøftelse på mødet i december. 
   

10.  Kongressen 
a. √ Endelig dagsorden/timetable: 

Dag til dag programmet gennemgås og det besluttes at den formelle velkomst i de 3 sale deles 
mellem SO, KH, BD. 
 

b. √ Generalforsamling, dagsorden, valgpersoner, vedtægtsændringer (UDDU): 
Det fremsendte materiale er i orden og er trykt i DOS Bulletinen 2013 
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c. √ Gallamiddag, praktisk orientering: 
GE orienterer kort om status på gallamiddagen.  
 

d. √ Gennemgang af Symposier, m.m.: 
Ingen ændringer i det fremsendte materiale. 
GE anmoder Flemming Bro om at deltage i DOS Symposiet om NKR. 

   
11.  Website 
a.  Enqueteundersøgelse vedr. hjemmesiden  

GE sætter emnet på til mødet 2. december 
   

12.  Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi 
a.  Intet nyt siden sidst. 
   

13.  Selskabets økonomi 
a.  Intet nyt siden sidst. 
   

14.  DOS Fonden  
a. √ Gennemgang af fondsansøgninger  

SLJ har gennembearbejdet de indkomne ansøgninger og fremlægger en vurdering. Denne bliver 
gennemgået og det besluttes, hvem der skal have tildelt donation.  
GE sender svar til ansøgerne. 
Beløbsrammer og tildeling til specifikke kurser blev diskuteret 
GE sætter emnet på til mødet i 2. december. 
 

b. √ Efterbehandling af sag fra uddelingen 2013-1  
Der har været tvivl om beløbsstørrelsen på en sag fra uddelingen 2013-1, idet ansøgeren på 
ansøgningstidspunktet afventede svar på tildeling fra egen afdeling. Alle dokumenter er nu 
indkommet og kandidaten kan tildeles det for ansøgningen fastsatte beløb. 
GE orienterer ansøgeren. 

   
15.  DOS Bulletin 
a.  DOS Bulletinen er ved at blive trykt i nyt lay out. Forventes udsendt 27. september.  

 
   

16.  Internationale relationer, herunder EFORT og NOF 
a. √ EFORT: Membership Task Force request for nomination: 

Der er i EFORTs bestyrelse ønske om at danne en Task Force for at ændre medlemsstrukturen. 
Alle nationale selskaber er derfor anmodet om at indsende forslag til medlemmer af denne 
Taskforce gruppe. Der skal vælges 5 medlemmer fordelt efter i forvejen udsendte kriterier.  
Der er i Bestyrelsen enighed om at indstille BD, som i forvejen er medlem af Finance Commitee i 
EFORT. 
SO orienterer BD. 
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b √ EFORT: Travelling Fellowship in Greece fall 2013: 
Rune Bech er indstillet og har givet tilsagn om at deltage.  

   
17.  EVENTUELT 
a.  Henvendelse fra Etisk råd 

SO har fra Etisk Råd modtaget en invitation til et fyraftensmøde med anmodning til DOS om at 
bidrage med en repræsentant til mødet, som har emnet ”etiske dilemmaer knyttet til human 
anvendelse af antibiotika”.  
Der er enighed om at emnet er interessant, men at DOS ikke på nuværende tidspunkt kan bidrage 
til debatten.  
SO svarer Etisk Råd. 
 

Mødet sluttede kl 12.30 
Efter mødet var der møde i Kirurgisk Forum kl. 13.00  

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 22.10.2013 
SO/ge 
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