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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 
Danish Orthopaedic Society 
Secretariat 

 
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE  

    
24. juni 008 kl. 13.30-16.00 

 
Hilton 

 
 DAGSORDEN 

 
Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), 
Finn Bjarke Christensen (FBC), Sajida Afzall (SA), Benny Dahl (BDA)  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Referat 

De sidste referater vil foreligge til bestyrelsesmødet i august.  
 

3. Hoveduddannelse på privathospital 
Bestyrelsen er følger forsat processen. Fra SST´s side er der lagt op til tre 
hoveduddannelsesforløb. Marianne Breddam har sagt ja til to forløb i Region 
Syd.  Der er usikkerhed omkring finansieringen. Der var i bestyrelsen enighed 
om at der bør foreligge en nøje beskrivelse af indholdet.  
 

4. UEMS og Uddannelsesudvalget 
Der var i bestyrelsen enighed om at disse områder er særdeles relevante og skal 
følges tæt. Traditionen i Uddannelsesudvalget har været at den sidst indkomne i 
Uddannelsesudvalget er repræsentant i UEMS. Det er bestyrelsens ønske at 
Finn Bjarke Christensen er selskabets repræsentant i denne sammenhæng.  
 

5. Akut medicin 
Benn Duus havde rundsendt udkast til bestyrelsens udmelding vedr. fagområdet 
Akut Medicin. Formålet er at skriftet skal på hjemmesiden og i Bulletinen.   

 
6. Inspektorordningen 

Bestyrelsen foretog en gennemgang af udpegningen af inspektorer i de fem 
regioner. Endnu mangler Region Nord.  
 

7. DRG 
Sundhedsstyrelsen har meddelt at fagområderne skal inddrages i dette arbejde 
fremover. Selskabet har i den anledning været i kontakt med DRG-enheden i 
SST og der er er udarbejdet et oplæg til en projektbeskrivelse. Fremover skal 
der bl.a. tages mere hensyn til implantater; uden at ”nul-sums”-princippet for 
hele det ortopædkirurgiske speciale ændres. Det blev vedtaget at der etableres 
en styregruppe bestående af Benn Duus, Svend Erik Østgaard, Niels Dieter 
Röck og to repræsentanter fra SST.  
 

 



8. NOF 
PKA informerede om at Søren Overgaard, Kjeld Søballe og hollandske NOF-
repræsentanter har holdt møde om hvordan hollænderne havde arrangeret NOF 
i Amsterdam. Det ligger fast at det er NOF´s bestyrelse der beder et land om at 
være vært, hvorfor den nationale bestyrelse skal være en del af organisationen. . 
Organisationskomiteen for NOF2010 i Århus består af Kjeld Søballe, Søren 
Overgaard, Michael Ulrich Winter, Per Kjærsgaard-Andersen og Bo Olsen. 
PKA og BO mødes med NOF gruppen og 13. august 2008 afholdes første 
møde.  
Forholdene vedr. DOS og NOF i foråret 2010 blev drøftet. Det blev besluttet af 
NOF afholdes kombineret med DOS. Vedr. EFORT undersøges muligheden for 
at undlade at holde det sammen med vores forårsmøde.  

 
 

9. EFORT 
Se under punkt 8. 

 
 

10. Årsmøde  
Bestyrelsen vedtog at Jonas Ranstam, som er statistisk konsulent for Acta 
Orthopaedica inviteres som Presidential Lecturer. Det blev besluttet at:  
 

 
11. Arbejdsform og mødesteder  

I forlængelse af de uformelle drøftelser i forbindelse med NOF i Amsterdam 
drøftede bestyrelsen muligheden for sekretariatsbistand i form af en mere   
professionel funktion. En anden mulighed var at udvide bestyrelsen med et  
videnskabeligt bestyrelsesmedlem. Endelig var der forslag om at der udarbejdes 
en skriftlig velkomst til kolleger der udpeges til funktioner hvor de refererer til 
DOS.  
 

 
12. Eventuelt 

Intet at referere 
 

 Benny Dahl 
 Sekretær  

Dansk Ortopædisk Selskab 
27. juni 2008 


