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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE  

 
Wien (i forbindelse med EFORT) 

 
3. juni 2009 kl. 09.00 – 13.00 

 
Austrian Congress Center, lokale E 558. 

 
Referat 

 
Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), (BSO), Sajida Afzal 
(SA), Niels Wisbech (NW), Benny Dahl (BDA).  
 
Afbud: Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Den udsendte dagsorden blev godkendt og PKA bød NW velkommen som ny 
formand for uddannelsesudvalget.   
 

2. Godkendelse af referater 
Følgende referater blev behandlet:  

a) Møde mellem bestyrelse og industriens repræsentanter 16. januar 2009: 
Referatet blev endeligt godkendt med tilføjelse af beslutningen fra 
generalforsamlingen 30. april 2009 vedr. kontingentændring 

b) Referat fra møde i Kirurgisk Forum 19. januar 2009 
Det udsendte referat blev godkendt med enkelte ændringer. BDA sender referat 
til Hedda Yde med cc til PKA. 

c) Referat fra bestyrelsesmøde 30. marts 2009 
Godkendt med enkelte ændringer 

d) Referat fra bestyrelsesmøde 29. april 2009  
Godkendt med enkelte ændringer 

e) Referat fra generalforsamlingen 30. april 2009  
Tidligere godkendelse via mail blev konfirmeret. Referatet er sendt til 
offentliggørelse i næste nummer af Bulletinen. 

 
 

3.  Meddelelser og henvendelser til selskabet 
a) Specialeguiden og specialehåndbogen 

Ortopædkirurgi er ikke beskrevet i DMS og Yngre Lægers specialeguide og 
specialehåndbog hvor man på nettet via en række spørgsmål kan få forslag 
til relevante specialer. NW meddelte at UDDU er i gang med dette arbejde 
og vil drøfte det på næste UDDU møde d. 12. juni. PKA foreslog at UDDU i 
forbindelse med dette arbejde tager kontakt til Søren Overgaard 

 
 
 
 
 



 
b) Kontrakt vedr. køb af elektroniske labels med medlems-mails fra 

lægeforeningen  
Der rettes henvendelse vedr. dette til Lægeforeningen.  

 
c) Innovativt arbejde på skadestueområdet  

PKA er blevet kontaktet af en embedsmand fra Region Midt vedr. en ny 
metode til koordinering af skadestuearbejde. PKA kunne ikke finde nogen 
repræsentant med så kort varsel, og der er ikke sket yderligere i sagen.  

 
d) Henvendelse vedr. laminært airflow 

PKA informerede om henvendelse fra december 2008 fra Region Midt vedr. 
evidensen for operation på stuer med laminært air-flow. Der er ikke stærk 
evidens for dette men SST´s retningslinjer tilsiger at anvendelse af laminært 
air-flow betragtes som optimale forhold. Der var i bestyrelsen enighed om at 
selskabet, ud fra en faglig vurdering, betragter anvendelsen af flow-stuer 
ved ortopædkirurgiske led-udskiftningsoperationer som ” ”golden 
standard”. Således finder bestyrelsen ikke, at selskabet kan yde rådgivning 
vedr. byggeprojekter m.v. men alene udtale sig om faglige 
problemstillinger.  
 

e) Status vedr. Map of Medicine 
Der er notat af 21. april 2009 på SST´s hjemmeside og bestyrelsen afventer 
et nyt orienterende møde i efteråret 2009.  

 
f) Henvendelse fra SST vedr. operationskoder 

Der var enighed om at selskabet i denne form for henvendelser ikke kan 
fungerer som rådgivere. Selskabet modtager således et stigende antal 
henvendelser om specifikke diagnose- og procedurekodninger. Det er 
selskabets opfattelse at man ikke kan påtage sig opgaver for 
Sundhedsstyrelsen som har karakter af intern sagsbehandling, men derimod 
gerne udtaler sig om og deltager i arbejdsgrupper vedr. generelle faglige og 
videnskabelige spørgsmål. 

 
g) DOS støtte til osseointegrerede proteser 

Udtalelse af PKA blev tiltrådt.  
 

h) Henvendelse fra SST vedr. kommentar til MTV for hoftebeskyttere 
Bestyrelsen finder at den fremsendte canadiske MTV-rapport bedst kan 
kommenteres af SST´s egen tilforordnede i ortopædkirurgi Jes Bruun 
Lauritzen.  
 

i) Meddelelse fra DMS om selvjustits 
Den fremsendte tekst trykkes i næste nummer af DOS Bulletinen.  

 
j) Henvendelse fra Össur Nordic AB vedr. køb af medlemslister 

Der er sendt svar til Össur Nordic AB.  
 
 



k) NIP henvendelser  
Vedr. hoftefrakturer foretages revisioner som er gør indikatorerne mere 
klinisk meningsfulde. Bl.a. anvendes LPR anvendes som datagrundlag og 
dette samt de nye indikatorer testes i løbet af sommeren. BDU sørger for at 
bestyrelsens positive holdning viderebringes NIP.  
 

l) Vedr. procedure henvendelse  
Det er ikke selskabets opgave at tiltræde udarbejdelse af kliniske procedurer 
m.h.p. publikation i Ugeskrift for Læger.  

 
m) Eventuelt 

SA oplyste at indsendere af abstracts får elektronisk bekræftelse på 
indsendte abstracts, hvorfor manuel bekræftelse ikke burde være nødvendig. 
Dette spørgsmål tages op på bestyrelsesmødet 26. august 2009.   

 
 

4. Vedtagelse af selskabets fremtidige sekretariatsfunktion 
Målet er at dette er afklaret i efteråret 2010. Hvis der ikke er oplagte kandidater 
ultimo juni 2009 annonceres stillingen.  
BDA meddelte at han ikke ønsker at fortsætte som sekretær når hans tre-årige 
periode slutter i foråret 2010. I betragtning af at bestyrelsesmødet i 2010 først 
afholdes i oktober vil han gerne fra maj til oktober 2010 assistere den nye 
sekretær i selskabet.  
På bestyrelsesmødet d. 26. august 2009 gennemgås de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers ønsker med hensyn til genvalg.  
 

 
5. DOS Fonden  

a) Vejledning for DOS Fonden  
De sidste ændringer blev tiltrådt af en enig bestyrelse, og vejledningen 
foreligger nu i sin endelige version.  

 
b) Angivelse af kontonummer på ansøgningstidspunktet 

Der var enighed om at det alene er kontonummeret anført på 
ansøgningstidspunktet der er gældende. 

 
c) DOS Fonden og opløsning af denne  

PKA redegjorde for sin kontakt til advokat vedr. mulighederne for 
opløsning af fonden. 
Der var enighed om at bestyrelsen alene kan undersøge mulighederne og 
derefter udarbejde et forslag til drøftelse på selskabets generalforsamling.  

 
d) Ansøgningsfrist for DOS Fonden og abstrakt procedure 

PKA foreslog at man kan søge DOS Fonden og indsende abstrakt året rundt, 
men at der er nogle skæringsdatoer hvor det indsendte samles ind.  BDU 
foreslog at man i stedet åbnede for både fondsansøgninger og abstrakt 
umiddelbart efter en dead-line.   
 
 



6. DOS Fellowship 
Selskabets advokat har udarbejdet svar på spørgsmål vedr. DOS Fellowship. 
Etableringen af et fellow-ship ligger inden for fundatsen og der bør lægges vægt 
på ophold i udlandet.   
 

7. Web-master 
a) Posterpræsentationsretningslinjer 
b) Retningslinjer for foredrag 
Udsat til bestyrelsesmødet 26. august 2009  
 

8. DRG-status 
Intet til referat 
 

9. Selskabets økonomi 
Udsat til bestyrelsesmødet 26. august 2009  
 

10. Evaluering af forårsmødet 2009 i Odense 
Der var enighed om de pladsmæssige udfordringer i Odense m.h.t. udstillere. 
Én mulighed kunne være Odense Kongrescenter.  

 
11. Årsmødet i København 2009 

Om onsdagen vil der være 10 års jubilæumssymposium som forventes at blive 
velbesøgt. UDDU planlægger ikke noget større arrangement ud over work-shop 
for de yngre læger. Bestyrelsen ønsker ikke at der planlægges konkurrerende 
arrangementer i samme tidsrum som SAKS´ Jubilæumssymposium.  
Programmet for mødet blev gennemgået.  
 

12. NOF2010 / NOF  
Vedr. NOF2010 informerede PKA om at den videnskabelige del er planlagt; 
herunder abstrakt-håndtering. M.h.t. det økonomiske har flere vist interesse for 
at være sponsorer.  
Fremtiden for NOF blev drøftet; herunder en gentagelse af de emner der blev 
drøftet på det fælles bestyrelsesmøde i Estland. En henvendelse fra NOF´s 
formand vedr. strategi vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i august.  

 
13. EFORT 

Mødet i Wien tjener som inspiration for EFORT 2011 i København. Inden DOS 
bestyrelsesmødet 21. oktober 2009 i København vil der være afholdt såvel 
Business som Scientific Kick Off Meeting.   
 

14. UDDU 
NW orienterede om raket- og turbo-forløb. I DOS regi har alene raketforløb 
været drøftet. Der var i bestyrelsen enighed om at begge forløbstyper indebærer 
nogle betydelige praktiske problemer. Bestyrelsen er indstillet på at UDDU 
arbejder videre med området og UDDU tager kontakt til relevante interessenter 
og myndigheder. Samtidig ønsker bestyrelsen at UDDU også beskriver turbo-
forløb.  
 



UDDU foreslår korte én-dags arrangementer i foråret når der ikke længere er 
forårsmøder. Dette kunne være på tre niveauer; fra medicinstuderende til læger 
ansat i hoveduddannelsesstilling. Et emne her kunne være uddannelse i privat 
regi. Bestyrelsen foreslår at UDDU udarbejder et program- og budgetforslag 
som vil blive behandlet på bestyrelsesmødet d. 26. august 2009.  
 
UDDU har drøftet fase 4 uddannelse. Bestyrelsen foreslår at mere udarbejder en 
vejledning inden for et konkret fagområde; med fokusering på de praktiske 
aspekter. BDU påpegede en række vanskeligheder; bl.a. at Sundhedsstyrelsen 
ikke anerkender begrebet ”subspecialer”. Emnet kunne være et tema på 
internatmødet i januar 2010. 
 

15. Status Guidelines Neurokirurgi-DOS 
BDA meddelte at samtlige medlemmer i arbejdsgruppen vedr. kirurgisk 
behandling af degenerative lidelser i columna cerviko-thorakalis har bekræftet 
deres deltagelse. Som led i arbejdet vil BDA kontakte Sundhedsstyrelsen vedr. 
formen for Guidelines.  

 
16. Eventuelt 

Intet til referat  
 
 
 
 
 Benny Dahl 

Sekretær  
Dansk Ortopædisk Selskab 

4. juni 2009 


