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DANSK  ORTOPÆDISK SELSKAB 

BESTYRELSESMØDE  
 

Referat 1. udkast 
 

   Onsdag d. 22. oktober 2008 kl. 09.00 – 13.00 
 

SAS Radisson 
 
Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen, Benn Duus, Steen Lund Jensen,  Bo Olsen, Sajida 
Afzal, Benny Dahl.  
Fra punktet ”Uddannelsesudvalget” deltog Uddannelsesudvalget i bestyrelsesmødet. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med enkelte ændringer 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat fra  8. september 2008 blev godkendt.  
 

3. Meddelelser  
Formanden 
Der er i bestyrelsen enighed om at selskabet ikke bør gå ind i en vurdering af en 
specifik knoglecement.  
Vedr. henvendelse fra TV2 redegjorde PKA for forløbet omkring interview til 
Nyhederne 
En henvendelse fra AAOS vedr. Surgical Skills Training anså bestyrelsen ikke for at 
være relevant for DOS 
Johnny Keller har foreslået professor Robert Grimer, Birmingham som Guildal 
foredragsholder 2009.   

 
• BDA beder Johnny Keller maile relevante oplysninger til Steen Bach Christensen 
• BDA retter henvendelse til Bitten Dahlsstrøm om hvem der kontakter de ni 

repræsentanter for speciale i DMS, og hvem der eventuelt kan erstatte en ikke 
fremmødet repræsentant (Peter Gebuhr, Dieter Röck, Cody Bünger, Sajida Afzal, 
Finn Bjarke Christensen, Benn Duus, Bo Sanderhoff Olsen, Per Kjærsgaard-
Andersen, Benny Dahl 

 
DSHK har fremsendt kopi af deres henvendelse til sundhedsmyndighederne vedr. de 
potentielle problemer med at anvende eksterne kirurger.  
Vedr. det nyligt fremsendte materiale om godkendelse af medicinsk udstyr blev det 
vedtaget at:  
 

• PKA og BDU vurderer dette inden svarfristen til Lægemiddelstyrelsen d. 20. 
november 2008  

 
Der var ikke yderligere meddelelser under dette punkt 
 



4. Årsmødet 2008 
Nøgletallene for tilmeldinger til årsmødet blev præsenteret af BSO.   
Det blev vedtaget at foredragskonkurrencen skal afgøres ved afstemning blandt tilhørerne.  
 
Diskussionen om industrirepræsentaitonen ved gallamiddagen blev udsat til 
bestyrelsesmødet 28. november 2008 
 

5. Dagspresse-sager  
Se under Meddelelser 
 

6. DOS Fonden 
BDU redegjorde for arbejdet med klarlæggelse af proceduren og det udsendte materiale.  
 

7. Henvendelser til selskabet 
 

a. web-master 
SLJ foreslog generelle mail adresser på bestyrelsesmedlemmerne som f.eks. 
formand@ortopaedi.dk, og et re-design af hjemmesiden. Der var enighed om at 
SLJ undersøger mulighederne uderligere.  
 
b. SST ang. resurfacing/early warning 
PKA redegjorde for historien bag indførelsen af hip-resurfacing og early warning 
fra 2006. Der er enighed om, at det er en etableret behandling som ikke kan 
betragtes som en udviklingsfunktion.  

 
 

8. EFORT/NOF 
Det danske kandidatur vedr. Travelling Fellowship kommer på dagsordenen til næste 
bestyrelsesmøde.  
PKA har i går haft møde med Camilla Ryge vedr. Travelling Fellowship 2010  i Danmark. I 
stedet for at lægge det tæt op ad DOS lægges det i perioden 17. til 22. maj 2010. PKA 
præsenterede forslag til program. Sygehusene betaler forplejningen.  
PKA har været til EFORT pre-meeting. I 2009 er der to møder. I april business meeting med 
PKA som ønsker deltagelse af BSO og møde med Bella Centeret og EFORT repræsentanter. 
I efteråret 2009 i Madrid er bestyrelsen inviteret til scientific kick off meeting over to dage. 
Her vil såvel udstilling som videnskabeligt program blive gennemgået detaljeret.  
Der er i EFORT en Scientific Commitee som er ved at blive omfattende. Det er besluttet at 
der er nogle temaer som er lagt ud til enkeltepersoner. PKA har fået hofte-området.  
BSO henviste til et europæisk skuldermøde man havde drøftet problemerne mellem EFORT 
og udpegning af repræsentanter for subspecialerne uden om subspecialeselskaberne.  
 
 

9. Uddannelsesudvalget  
 

a. Status og fremtidig orientering af bestyrelse og uddannelsesudvalg vedr. 
planlægning af delvise hoveduddannelsesforløbet i privat regi (Marianne 
Breddam og Claus Möger). 

 
 

mailto:formand@ortopaedi.dk


FBC redegjorde for forløbet. Bl.a. var man interesseret i det kliniske grundlag 
for uddannelse i privat regi. Den nedsatte arbejdsgruppe i SST har udarbejdet 
en statusrapport inkl. inden for cardiologi. Det synes som om SST har været 
hovedaktør og som sådan primært ansvarlig for kommunikationen.  
PKA supplerede med forløbet omkring Marianne Breddam som suppleant for 
Claus Möger, herunder henvendelser vedr. tilbagemelding til DOS omkring 
forløbet.  
Thomas Lind har været i kontakt med videreuddannelsesudvalget i de enkelte 
uddannelsesregioner. Det praktiske arbejde er lagt ud til de specialespecifikke 
råd. Der er tilbagemelding fra Hamlet som man har bedt om at få yderligere 
udarbejdet. Thomas Lind mailer det foreliggende materiale til PKA.  
 

• BDA sørger for at dette kommer på bestyrelsesmødet 28. november 
og igen på på januar internat mødet.  

 
b. Udpegning af medlemmer til de nationale ansættelsesudvalg.  

Der er enkelte ændringer i forhold. Eneste ændring forhold til tidligere liste er 
Michael Brix.   

 
c. FBC redegjorde for UEMS/EBOT og det nylige formandsskifte. Der er 

fortsat ikke mange der søger EBOT eksamen. PKA supllerede at der i 
EFORT regi er initiativer på EU niveau for at man skal have en sådan 
eksamen hvis man skal skifte job på tværs af landegrænser.  

 
d. Vedr. fokuseret ophold for neurokirurger kommer dette op på januars 

internatmøde.  
 

e. Uddannelsesudvalget sørger for at melde ind til web-master om deres 
hjemmeside.  

 
f. Vedr. tilrettelæggelse og udvælgelse af symposier skal der udarbejdes en liste 

over fremtidige symposier. Bestyrelsen overlader dette til 
uddanelsesudvalget. Den økonomiske ramme vedtages til kr. 15.000.  

 
g. Symposiemanualen revideres til internatmødet og BDA sætter det på 

dagsordenen til internatmødet i januar.  
 

10. Eventuelt 
 
 
 
 

Benny Dahl 
Sekretær  

Dansk Ortopædisk Selskab 
20. november 2008 

 


