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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00  
 

Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S 
Mødelokale Directors 

 
Referat final    

 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 
Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz-Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Henrik Palm (HP),  
Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ), Søren Kold (SK), Gitte Eggers (GE) 
ref.  
 
 

   
1.  Godkendelse af dagsorden: 
   

2.  Godkendelse af referat fra møde: 
 √ Referatet fra bestyrelsesmøde d. 15.9.2015 blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.  

 
   

3.  Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning: 
a. √ National Klinisk Retningslinje om lænderygsmerter: 

DOS har fået tildelt en plads i udvalget.  
  

b. √ Høring om akut håndbogen til DSAM: 
Teksten har været til gennemsyn i Dansk Ortopædisk Traumeselskab, som orienterer om, at der ikke 
er sket ændringer siden sidste udgivelse. 
 

c. √ UEMS – ortopædkirurgi: 
Emnet har været drøftet i DOS´ bestyrelse og i UEMS, og der er enighed om, at der ikke skal 
ændres i teksten, hvorfor der kan stemmes på vegne af DOS. 

   
   

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

Torsdag d.22.10. vil der i et af de førende dagblade blive omtalt et studie om knæalloplastik - 
operation kontra træning - hvor studiet viser, at der er størst effekt af kirurgi, men også tilfredshed i 
gruppen af patienter, der er sat i træning.  
CMJ udtaler sig både i DOS regi som formand for KU, men også som kirurg. CMJ pointerer, at det 
er vigtigt, at patienterne spørges, og at de træffer deres valg på et oplyst grundlag.   
CMJ vil få mulighed for at kommentere på artiklen. 
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b. √ Om inspektorrapporten fra et opfølgende besøg d 4.9.2015 på Ortopædkirurgisk afd. Herlev 
Hospital: 
Der er tale om en rigtig fin rapport, og det fremgår tydeligt, at der er strammet op på uddannelsen i 
forhold til sidste bedømmelse. 
 

c. √ Arranging no-cost access to CORR for Danish Orthopaedic Society members: 
Der har også været rettet henvendelse til NOF og de enkelte lande, men der er, som hos os, ikke 
interesse nogle af stederne.  
 

d. √ Orientering om LVS-initiativ vedr. Lægehåndbogen og selskabernes retningslinjer: 
Det drejer sig om et initiativ fra LVS om, at man vil sikre, at kliniske retningslinjer bliver 
implementeret i Lægehåndbogen. LVS vil senere tage initiativ til, hvorledes de enkelte selskaber 
kan orientere Lægehåndbogens redaktion, når nye retningslinjer vedtages i selskaberne. 
Der er enighed om, at det er et godt tiltag. 
Ved gennemgangen af referatet d. 1.12. besluttes det at CMJ vil orientere LVS. 
 

e.  Flyttet til 3C: 
 

f. √ Notat fra FAS årsmøde: 
KH deltog i mødet, og orienterer kort om mødet, som indeholdt mange spændende indlæg. bl. 
værdibaseret styring og omtale af Den Danske Kvalitetsmodel, som den private praksis er vældig 
glade for. 
 

g. √ Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen- tilskudsændringer for visse svage smertestillende lægemidler: 
Taget til efterretning. 
 

h √ Mødekalender: 
Den korrigerede mødekalender for resten af 2015 og hele 2016 godkendes. 
 

i. √ Udpegninger til arbejdsgruppe – NKR for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter – frist fredag 
16. oktober 2015: 
Der er valgt et medlem og KH har svaret Sundhedsstyrelsen. 
 

j. √ Rejsebrev fra EFORT Autumn Travelling Fellowship 2015: 
Deltageren i efterårets fellowship har udarbejdet et rejsebrev fra sit ophold. 
TJ sætter den på hjemmesiden. 
GE sørger for at den kommer med i bulletinen 2016 
 

   
5  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 
a. √ Gennemgang af referat fra møde i kirurgisk forum 2015.09.15: 

DOS var pænt repræsenteret ved mødet, emnerne var bl.a Patientombudet, AMGROS, NKR, og 
FAM samt DRG struktur. Sidstnævnte har affødt et brev til SSI.   
GE sætter FAM på til drøftelse på internatmødet på Sixtus. 
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MSL sender brevet til DRG udvalget.  
GE sætter ”Offentliggørelse af sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter” på agenda til næste møde i KF  
Næste møde holdes 9.2. 2016. i Domus Medicus med DOS som ankermand. 
 

b. √ Turning Technologies demo: 
OR har hørt om systemet, som bl.a. vil kunne anvendes ved afstemninger, kurser og DOS` 
uddannelsesdag. SK har deltaget i et kursus, hvor systemet blev anvendt, og det bruges aktuelt på 
Hvidover Hospital.  Der er enighed om, at et sådan system vil være godt, og at selskabet på sigt skal 
investerer i det eller et lignende system. Der er dog også enighed om, at systemet først skal testes 
ved lån af et sæt på Hvidover.  
OR kontakter Hvidover for senere stillingtagen. 
 

c. √ Udpegningsbrev arbejdsgruppe NKR for forebyggelse og behandling af organisk delir - frist 23. 
oktober 2015!: 
Der er fundet en person, med stor viden om emnet. 
KH svarer kandidaten. 
KH svaret derefter SST. 
 

d. √ Internatmøde på Sixtus 20. – 22. januar 2016: 
Med baggrund i den fremsendte primære dagsorden rettes denne til som følger: 

1. Afgrænsning af specialet i forhold til kirurgisk/ikke kirurgisk behandling.  
2. Åbne kontra lukkede områder af hjemmesiden/TJ  
3. Implementering af KKR/CMJ 
4. Elektronisk håndtering af abstracts/ OR/TJ 
5. Den nyuddannede speciallæge/SK 
6. Økonomi til uddannelse/SK 

GE skriver dagsordenen på igen til mødet 1. december 2015 
 

e. √ Indkald af kandidater til Codan/SEB Hæderspris 2017: 
Der er enighed om at foreslå Cody Bünger 
KH kontakter Cody Bünger. 
 

f. √ Udpegningsbrev arbejdsgruppe NKR hofteartrose - frist 26. oktober: 
DOS kan deltage med to kandidater i arbejdsgruppen. SO deltager som den ene kandidat, og DSHK 
er anmodet om at foreslå den anden kandidat.  
Man afventer svar fra DSHK. 
 

g. √ LVS repræsentantskabsmøde, 05.11.15, dagsorden med bilag: 
KH deltager i mødet. 

   
6.  Uddannelsesudvalget 
a. √ Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

Der arbejdes med flg. emner. 
 Hjemmesiden, hvor der arbejdes med et nyt og mere overskueligt ”søjleopdelt” lay out.  
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 De specialespecifikke kurser, hvor der er behov for en nytænkning, og det besluttes, at der 
skal nedsættes en arbejdsgruppe i UDDU-regi til udvikling af kurserne.  

 Uddannelsesdagen april 2016. 
 Evaluering mod speciallæge, evt. i samarbejde med EBOT 
 Simultationstræning. 

SK orienterer om at der er ønske fra Region Syd om at forlænge hoveduddannelsesforløbet fra fire 
til fem år. Efter en forespørgsel blandt medlemmerne støtter YODA ikke dette tiltag 
  

   
7.  KVALITETSUDVALGET 
a. √ Orientering om aktiviteter siden sidste BM: referat fra møde 9.9.2015: 

CMJ gennemgår kort det fremsendte referat. 
Fagområderne er anmodet om at indsende forslag til nye KKR. 
Der stiles mod nyt 12/12 møde i 2016. 
GE booker samme sted samme tid som i 2015. 
 

b. √ KKR til godkendelse på Generalforsamlingen 22.oktober 2015: 
Der er ikke indkommet kommentarer til de retningslinjer, som skal vedtages på GF, og som har 
været offentliggjort på hjemmesiden. 
CMJ vil bede en fra hver arbejdsgruppe stå for en kort gennemgang retningslinjen på GF. 
 

c. √ Definition af begreberne ”Fagområde” vs ”interesseområde”: 
Teksten gennemgås og tilrettes hvorefter den kan godkendes.  
TJ lægger den på hjemmesiden.   
 

d. √ Udkast til skabelon til MTV: 
Efter nogen drøftelse er der enighed om at flg. punkter også skal indgå i MTV rapporten: 
 At produktet er CE-godkendt, 
 Deadline for beslutning om evt. stop eller fortsat anvendelse af 

produktet/behandlingsmetoden.  
 Om produktet indgår i en videnskabelig undersøgelse 
 Erfaring med anvendelse af produktet/behandlingen i andre afdelinger ind-og udland.  

 
GE skriver punktet på til næste møde. 

   
8.  VIDENSKABELIGT UDVALG 
a.  Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

 Orientering fra møde med Andy Beare fra Manuscript Manager. OR: 
OR orienterer om et produkt fra en virksomhed, der arbejder med scoresystemer ExAMEN FOLIO. 
Produkt anvendes til bedømmelse og behandling af abstracts. OR forklarer processen, men mener 
ikke at DOS har interesse i det foreslåede produkt.  
Virksomheden har i samarbejde med EBOT udarbejd et andet produkt vedr. eksaminering, hvor 
spørgsmålene kan kvalificeres og spørger og svarer arbejder sammen. Produktet kunne være af 
værdi for UDDU.  



  

   

Referat BM 2015.10. 20.Final, side 5 
 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

TJ orienterer om en app, hvor man kan indlægge programmer, absracts og lignende til brug under 
kongressen.   

   
9.  Strategiplan  
a.  Udsættes til mødet i december  
   

10.  Kongressen  
a. √ Gennemgang af kongressen (videnskabeligt Udvalg): 

Programmet bliver gennemgået og de enkelte punkter forsynet med ansvarspersoner: 
 

b. √ Gennemgang af Generalforsamling: 
Der er udarbejdet stemmesedler med mulighed for notering af to navne til valg i VU. 
Der er enighed om at kandidaterne vil få mulighed for 2 min. personlig præsentation ved 
generalforsamlingen.  
GE sender mail til kandidaterne 
KH præsenterer nyt æresmedlem 
 

c. √ Gennemgang af kongresmiddag 22.10. Drejebog: 
Det besluttes at KH byder velkommen, og at OR uddeler DOS-priser, 
 

d.  Sommermiddag vs. kongresmiddag for bestyrelse med ledsagere: 
Der er enighed om, at der skal holdes et lettere sommerarrangement.  
OR og SO står for det praktiske   

   
11.  Website 
a.  Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

Der har været arbejdet intensivt på DOS bulletin, abstractbog og kongres. 
TJ og TU arbejder på opdatering af hjemmesiden 

   
12.  Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi: 

Intet under dette punkt. 
   

13.  Selskabets økonomi 
a.  Status på kongressen: 

Der er en enkelt virksomhed, som endnu ikke har betalt, og der er ikke solgt helt så mange m2 som 
tidligere år.  
HP oplyser kort om økonomien for kongressen, som den foreligger på nuværende tidspunkt. 

   
14.  DOS Fonden  

  SO udleverer diplomer til fondsmodtagere.  
  

15.  Bulletinen 
  Sendt ud ultimo september. 
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16.  Internationale relationer, herunder EFORT og NOF 
a. √ 18th EFORT Annual Congress Vienna 2017: Scientific Kick-off - Call for session proposals: 

EFORT har efterspurgt forslag til sessioner til EFORT kongressen i Wien. GE har sendt besked til 
fagområder.  
GE tager de indkomne forslag med til næste møde. 
 

b.  Deltagelse I international møder 2016 AAOS, NOF, EFORT: 
Det findes gavnligt, at så mange som muligt deltager i NOF, enten via egen afdeling eller via DOS. 
Vedr. NOF og DOS kan alle rejse for selskabets regning. 
EFORT: altid kun de to delegates for selskabets regning, medens andre kun efter begrundet fordring 
for selskabets regning. 
AAOS kun formanden for selskabets regning.  
 

c.  NOF meeting Linköping 2016: 
Alle, der kan, deltager. 

   
17.  Eventuelt 
a.  Intet under dette punkt. 

Mødet sluttede kl. 22.30. 
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 2015.12.01/ge 
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