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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Tirsdag d. 26.oktober 2010 kl. 08.00 – 11:30 og 16.00 – 18.30 
 

Radisson Blu Hotel, København, lokale Directors 
 

Referat (final) 
 

Deltagere fra bestyrelsen samt Sekretariatet: Per Kjærsgaard–Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Bo 
Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ) og Gitte Eggers (GEG) ref. 
Andre: Henrik Palm (HPA), fra punkt 9 
 
Afbud: Niels Wisbech Pedersen, delvis 
 

   Ansvar 
1.  Godkendelse af dagsorden:  
  Godkendes 

 
 

2.  Godkendelse af referat fra møde 20. september på Hilton  
  Godkendt uden kommentarer 

 
 

3.  Meddelelser og henvendelser til selskabet  
a.  Ansøgere til stilling som faglig konsulent til Patientklagenævnet  
  Der er kommet 2 kandidater yderligere, begge er kvalificerede og godkendes. 

 
 

b.  Indsigelser mod udvikling af specialkiropraktor uddannelse indenfor biomekanik.  
  På baggrund af en henvendelse fra Dansk Reumatologisk Forening gennemgår NWP 

kort principperne i uddannelsen, som er udarbejdet af en gruppe kiropraktorer, og 
som vil ende ud med at en specialkiropraktor kan udføre lægeligende arbejde. 
Det beslutte at DOS vil arbejde videre med sagen i UDDU regi.  
PKA har svaret Dansk Reumatologisk Forening.  
NW anmodes om at fremlægge sagen igen ved næste bestyrelsesmøde. 
 

 

c.  Kommentarer til høring vedr. MoM  
  DOS har i sin tid anmodet DSHK om at tage stilling til problematikken med Metal on 

Metal (MoM). Der er enighed om at patienter i farezonen skal følges intensivt, men at 
man ikke skal skabe unødig frygt hos patienterne. PKA understreger vigtigheden af at 
DOS overordnet tager stilling til problemet og foreslår et snarligt møde mellem DOS 
og DSHK. Dette er efterfølgende afholdt under DOS´Årsmøde, med deltagelse af  
BDU + PKA fra DOS samt Søren Overgaard og Søren Solgaard fra DSHK.  
  

 

d.  Opdatering af ambulancetjenesteuddannelsen  
  Denne henvendelses behandles bedre af Traumeselskabet.  

NWP retter henvendelse til DOT 
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e.  Henvendelse fra DMS vedr. evaluering af specialets fagområder   
  DOS er delt op i 9 fagområder og der arbejdes i øjeblikket på uddannelser inden for 

de enkelte fagområder. BDU har svarer DMS 
 

 

f.  Ønske om kliniske retningslinier for Rotator Cuff og skulderinstabilitet  
  DOS ser positivt på initiativet og foreslår at arbejdet startes op. 

PKA har svaret skulder albueselskabet 
 

 
 

g.  Følgegruppe vedr. MTV af kirurgisk behandling af patienter med 
skulderlidelser”Rotator cuff-problemer” 

 

  Der er enighed om vigtigheden af at DOS er med på sidelinien. PKA har indstillet 
BSO som medlem af Følgegruppen, og der har allerede har været afholdt et første 
møde.  
 

 

h.  Kontakt med pressen  
  Det besluttes at alle henvendelser fra medierne skal klarlægges af 

bestyrelsesformanden inden videre behandling. 
PKA har svaret journalisten i den aktuelle sag fra Nordjyske Medier.  
 

 

i.  Arbejdsgruppe vedr. kliniske visitationsregler for Rygpatienter i Region Syddanmark  
  Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde nationalt og ikke lokalt.  

PKA er nu medlem af arbejdsgruppen.  
 

 

j.  DRG konference Danske Regioner 5-6. maj 2011 – DOS indlæg  
  Region Sjælland arrangerer en DRG konference og har anmodet DOS om at komme 

med oplæg. 
PKA har kontaktet Svend Østgaard , som vil deltage i mødet.  
 

 

k.  Artikel UfL vedrørende Highlights 2011 – Rygområdet DOS /DNKS  
  BDA udarbejder artiklen i regi af DOS og DNKS. Status over proces med fælles 

retningslinier de 2 områder igennem. 
 

 

l.  Invitation til referencegruppe vedr. MTV om LAF på operationsstuer  
  DOS vil afvente resultatet af henvendelse medio 2011.  

 
 

4.  Specialeplanlægning  
a.  Gennemgang af justeringer til Specialeplan af 29.september 2010  
  Den endelige specialeplan er udsendt pr. 20. oktober. 

Specialeplanen og historikken bag vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 
 

 

b.  Selskabets indsigelser til de i specialeplanen af 22. sept. tilføjede ændringer   
  Indsigelserne gennemgås.  

 
 

c.  Orientering om møde med SST vedr. rygområdet  
  PKA orienterer bestyrelsen om, hvor sagen står for nærværende.  
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d.  Fremlæggelse af Specialeplanlægning på Generalforsamlingen  
  PKA vil gennemgå kronologien og processen, samt orientere om at alle dokumenter 

kan læses på hjemmesiden. 
 

    
5.  DOS Fonden  
a.  Fremtidig procedure ved gennemgang af fondsansøgninger  
  Der fastsættes en deadline til 3l. august, efterfulgt af bestyrelsesmøde ca. 14 dage 

senere, hvor indstillingerne vil blive drøfter. Den fremtidige forretningsgang bliver 
taget op som emne på næse bestyrelsesmøde, og fremadrettet vil past president blive 
hovedansvarlig for ´Fonden`.   
 

 

b.  Marianne Nygaard Wulff, Casper Foldager og Ole Gade Sørensen  
  Problemstillingerne vedr. ovennævnte ansøgere drøftes. 

BDU har orienteret ansøgerne. 
 

  SJL korrigerer hjemmesiden, så misforståelse om, hvornår ansøgningen er godkendt 
undgås fremadrettet. SLJ sørger for at der sker en tilretning, så misforståelser undgås. 

 

 
6. 

  
DOS Bulletinen  

 

a  Evaluering af processen vedr. valg af og svar på abstracts  
  Det er planen at opgaven fremover vil blive lagt i Det videnskabelige Udvalg,  

såfremt det på generalforsamlingen besluttes at etableret et sådan udvalg.   
 

 

7.  Opfølgning på Strategiplanen  
  Emnet tages op i den nye bestyrelse.   
    

8.  Uddannelsesudvalget  
a.  Bjarne Møller Madsens referat fra EBOT Eksamen - 1. -3. oktober 2010  
  NWP gennemgår baggrunden for EBOT-eksamenen og behovet for kvalificerede 

eksaminatorer. 
Eksamen søges mest af tredjelandes læger for at få adgang til ansættelse på sygehuse 
indenfor EU. Der fterspørges kompetencer fra de nationale selskaber for fastlæggelse 
af regler/krav/niveau for EBOT eksamenen. 

 

    
9.  Årsmøde 2010  
a.  Timetable og praktiske arrangementer blev gennemgået en sidste gang. 

 
 

  Politik vedr. tilmelding til Årsmødet ”for ikke medlemmer” via hjemmesiden. 
Personer, der ikke er medlem af DOS, skal fremover kunne tilmelde sig Årsmødet via 
hjemmesiden, men mod et honorar på en passende pris, f.eks. 150 kr., som skal 
indbetales via netbank.  

 

    
b.  On-Site tilmeldinger efter deadline 

Det vil ikke længere være muligt at tilmelde sig Årsmødet efter deadline. Senere 
deltagelse kan kun ske ved ”On site” fremmøde og da mod et ekstra honorar på f.eks. 

 



  

   

Boardref.101026 (final) geg 
 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

250 kr. og kun mod kontant betaling.  
    

10.  Selskabets økonomi  
a.  Foreløbig økonomisk oversigt over resultatet af Årsmødet  
  Selskabets økonomi er fornuftig, og det besluttet at kontingentet fastholdes uændret.  
    

b.  Rejse og mødeudgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde  
  BSO er fremkommet med et forslag til politik vedr. udgifter i forbindelse med 

fremtidige bestyrelsesmøder. Disse godkendes, og er efterfølgende lagt på 
hjemmesiden under bestyrelsens lukkede del. 
 

 

c.  Medlemsstatistikker – restancer  
  Listen over medlemmer, der skylder for medlemsafgifter gennemgås og det besluttes, 

at få medlemmer i henhold til selskabets love skal ekskluderes på grund af restance.  
GEG har orienterer Lægeforeningen.  

 
 

    
11.  Nyt vedr. selskabets web-site  
a.  Tiltag for salg af annonceabonnementer  
  Der afholdes i forbindelse med Årsmødet et miniseminar for udstillerne. Torben 

Uhrenholdt deltager. 
 

 

b.  Retningslinier for kommandoveje til hjemmesiden  
  Korrektioner og ændringer til hjemmesiden skal gå gennem redaktøren.  

Praktiske opgaver fra sekretariatet kan gå direkte til Torben Uhrenholdt.  
 

    
12.  NOF  
a.  NOF/ESSKA 2012  
  Der er sammenfald af tidspunkt for NOF og ESSKA kongresserne i 2012. Det har 

derfor været foreslået at slå dem sammen til en og samme begivenhed. Det er i NOF 
bestyrelse besluttet af NOF kongressen skal holdes som planlagt, hvilket DOS kan 
tilslutte sig. PKA har orienteret arrangørerne.   

 

    
13.  EFORT  
a.  Opdatering vedr. EFORT 2011  
  PKA orienterer om status i planlægningen af kongressen.  

Der er indkommet mange abstracts, som nu er sendt i review 
 

 

b.  PKA kandidat til General Secretary per 1. januar 2012  
  EFORT har indstillet PKA som kandidat til posten som General Secretary. 

Afgørelsen finder sted ved generalforsamling i EFORT i juni 2010 i København. 
 

    
14.  Eventuelt  
a.  Møde med YODA tirsdag kl. 18.30 i Directors PKA 
  Bestyrelsen finder at initiativet med et forum for Yngre Ortopæder godt, og håber at  
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man kan finde en samarbejdsform, som passer ind i DOS. Der holdes møde med 
YODA i forbindelse med Årsmødet.   
 

b.  Forslag til bestyrelsesmøder 2011  
  BDU har fremsendt forslag til en møderække. Den justeres.  

• BDU rundsender en opdatering til bestyrelsens medlemmer.  
Der fastsættes dato for deadline fonden til hhv. 28.02 og 31.08. 2011. 
Der fastsættes dato for deadline for Abstrats til 17. august 2011, møde med 
udvælgelse af abstracts fastsættes til 31.august 2011, Ok 
 
 

 

  Næste møde afholdes på Bispebjerg Hospital 23. november kl. 9.15.  
 
  

3. november 2010 
Per Kjærsgaard-Andersen 

Formand 
 
 


