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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 

 

Mandag d. 22. august 2016 kl. 9.30 – 16.30 

 

Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5500 Odense S 

 

Patienthotellet, mødelokale 6. sal syd 

 

REFERAT  

 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 

Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Thomas Jakobsen (TJ), Søren Kold 

(SK), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.  

 

Afbud:   Marie Fridberg 

 

Gæster: Repræsentanter fra YODA: Julie Erichsen, Casper Dragsted og Jens-Christian Beuke, kl.12.00 

             Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen (PKA) kl. 15.00 

 

  Godkendelse af dagsorden: 

  Dagsordenen godkendes med tilføjelse af et par punkter, punkt 17 a og b. 

 

2.  Godkendelse af referat fra tidligere møder 

a. √ Godkendelse af referat fra møde 2016.06.17: 

Referatet godkendes uden ændringer.  

TJ kan lægge det på hjemmesiden. 

 

3.  Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning: 

a. √ Møderække ang. personlig medicin - "Vejen til personlig medicin”: 

LVS vil afholde en møderække om personlig medicin og genetisk medicinering. Der er planlagt 3 

temamøder og en konference på Christiansborg. 

Der er tale om en åben invitation, og der tilmeldes derfor ikke deltager som repræsentant for 

selskabet. 

   

4.  Generel orientering, ikke drøftelse 

a.  Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt): 

 Politiken vedr. operation kontra optræning for knæpatienter (Citater): 

Emnet har været meget fremme i medierne. Der er enighed i bestyrelsen om selskabet ikke deltager 

yderligere i debatten.    

 

b. √ Nyt DRG-System 2017: 

SVEØ har svaret Sundhedsdatastyrelsen og har påpeget nogle divergenser i det fremsendte forslag. 

MSL afventer svar på dette.  
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c. √  Meeting Task Force Acta-NOF; Friday November 25th 2016, Amsterdam: 

Det blev på NOF mødet i Sverige i juni besluttet at nedlægge ACTA Board og i stedet fremover lade 

opgaverne blive varetaget direkte af NOF Board for derved at forstærke båndende mellem ACTA og 

NOF. KH fortsætter med sin plads i den nedsatte Task Force fremover. 

 

d. √  Jeres retningslinjers/behandlingsvejledningers vej i systemet: 

Med baggrund i en igangværende udarbejdelse af en specialeopgave fra en studerende har selskabet 

via LVS modtaget en henvendelse, i hvilken der spørges til implementeringen og om snitfladen 

mellem NKR og andre behandlingsvejledninger. Hvad er gældende? CMJ har svaret LVS, at den 

studerende er velkommen til at rette henvendelse til ham for yderligere uddybning. 

 

e. √ Ny retningslinje om behandling af nyopståede lænderygsmerter:  

Retningslinjen er taget til efterretning. 

TJ lægger henvisning til den på hjemmesiden. 

 

f. √ Orientering efter møde i Gigtforeningen 12.8.2016: 

KH og MSL har været til møde i Gigtforeningen, og KH orienterer kort fra mødet.  

Man drøftede de fra Gigtforeningen fremsatte krav om medlemskab af GF samt deltagelse i diverse 

indsamlinger for at opnå tildeling af forskningsmidler fra GF. Desuden drøftede man DOS notat om 

implantatregistrering, og GF er interesseret i at dette notat får større opmærksomhed. 

GF vil gerne deltage ved DOS kongressen og er tilbudt deltagelse med en gratis stand i udstillingen.  

 

g. √ DOS repræsentant i LVS bestyrelse: 

Niels Dieter Roeck træder ud af LVS bestyrelse, og DOS her indstillet SO som ét af de fire 

medlemmer. Der afholdes generalforsamling i LVS i november. LVS indstiller SO. 

 

h. √ Orientering om arbejdsgruppe vedr. national klinisk retningslinje for behandling af ødem i 

underekstremiteterne: 

Der er fremsendt et forvarsel om, at der vil komme en indkaldelse til udpegning og valg af 

medlemmer til ovennævnte arbejdsgruppe. Der er enighed om at indstille Klaus Kirketerp fra DSIO. 

 

i. √ Arbejdsgruppe til vurdering af akutmedicin specialet: 

Det fremgår af tidligere fremsendte dokumenter, at den planlagte arbejdsgruppe ikke skulle have 

deltagelse fra det ortopædkirurgiske speciale. DOS har reageret på dette, hvilket har medført at Niels 

Dieter Roeck er valgt ind i arbejdsgruppen. 

 

j. √ Orientering om ny national klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose: 

Formanden for ryginteressegruppen Mikkel Ø. Andesen deltager i arbejdsgruppen. 

 

   

5  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 

a.  Flyttet til punkt 4i 

b.  Flyttet til pkt. 4h 
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c. √ Vedr. højtspecialiserede funktioner for hofte- og knæalloplastik i specialevejledningen for ortopædisk 

kirurgi: 

I forbindelse med den nye specialevejledning har flere behandlingssteder ønsket at varetage højt 

specialiserede funktioner inden for hofte/knæalloplastikområdet. SST har ønsket at høre DOS om 

eventuelle ændringer i forhold til gældende vejledning.  

DOS har sendt henvendelsen videre til vurdering i DSHK, som ikke finder grundlag for ændringer.  

KH svarer Sundhedsstyrelsen med baggrund i det modtagne svar fra DSHK. 

 

d. √ Danish Stakeholders for Interreg Baltic Sea Region Programme Project: 

Det drejer sig om et projekt om en fælles database om frakturer, hvor man ønsker deltagelse af 

forskellige institutioner som stakeholders. Projektet ønskes oprettet blandt de baltiske lande. 

Hvidovre Hospital har tidligere deltaget som stakeholder og oplyser, at der er tale om finansiering 

med EU-midler, men at projektet er meget omfangsrigt og meget bureaukratisk, hvorfor Hvidovre 

Hospital har trukket sig ud. 

MSL svarer at DOS har sendt henvendelsen videre til DOT 

 

e. √ Invitation til at holde indlæg på debatmøde om dimensioneringsplanen: 

Se under pkt. 6 

 

f. √ Flyttet til punkt 16b 

 

g. √ Flyttet til 4g 

 

h. √ Kirurgisk Forum 2016.09.13, punkter til dagsorden, deltagelse: 

Der er modtaget indkaldelse og foreløbig dagsorden til møde i KF. DOS ønsker følgende emner 

drøftet 

 Akut medicinsk speciale. (MSL) 

 Dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen. (SK/MSL) 

SK finder det ikke hensigtsmæssigt at hele bestyrelsen deltager i møderne i KF, da det går ud over 

DOS` egne bestyrelsesmøder. Der er dog enighed om, at bestyrelsen fremadrettet skal deltage i 

møderne i KF. Egne bestyrelsesmøder kan fortsætter efter mødet i KF om nødvendigt. 

GE melder tilbage til DKS om ønskede emner samt at hele bestyrelsen fra DOS deltager. 

 

i. √ Indstilling af sagkyndige til Ankenævnet for Patienterstatningen: 

KH meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed, at selskabet har gennemset listen og ikke har 

indvendinger mod de foreslåede kandidater 

 

j. √ Syns- & skønsmænd: 

KH har skrevet en vejledning, som tænkes sendt til Lægeforeningen. Vejledningen beskriver, hvilke 

sager DOS kan være behjælpelige med, og hvilke vi ikke kan hjælpe med.  

   

6.  Uddannelsesudvalget 

a.  Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

Udvalget arbejder med omorganisering af møderækken. Derudover med emner omtalt nedenfor. 
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b. √ DOS uddannelsesdag/YODA forårsmøde samt YODAs repr. i DOS´ ansættelsesudvalg: 

Der bruges rigtig mange ressourcer på DOS Uddannelsesdag, hvor der alligevel ikke er den store 

interesse blandt speciallægerne. En rundspørge blandt de uddannelsesansvarlige overlæger har givet 

dårligt respons. Der er i bestyrelsen enighed om, at DOS ikke fremover skal afholde uddannelsesdag 

om foråret. Sidste forårsmøde gav YODA et underskud, hvorfor det besluttes at DOS tilbyder at 

dække nogle udgifter til af YODAs forårsmøde på baggrund af et fremsendt budget.  

Emnet drøftes ved mødet med YODA. 

YODA ønsker en ekstra repræsentant i rekrutteringsudvalget, som er et DOS udvalg med en 

repræsentant fra YODA. Der findes ikke behov for en yderligere repræsentant fra YODA.  

 

c. √ Udkast til rev. ansættelsesprocedurer og forretningsorden for ansættelsesudvalg til HU i høring - 

svar LVS 1.9.16: 

Der er fra LVS fremsendt udkast til revision af ovennævnte skrivelser, som i udkastet er 

sammenskrevet i en skrivelse.  

Det af SK fremlagte notat gennemgås og godkendes. 

 

d. √ Invitation til debatmøde om dimensioneringsplanen 22. september kl. 17 – 20: 

LVS har fremsendt en invitation til ovennævnte møde, hvor DOS er bedt om at komme med et indlæg 

på vegne af selskabet.  

KH har svaret at MSL deltager i mødet og udarbejder indlæg. 

 

e. √ Orientering om uddannelseskonference i 2017: 

GE videresender invitationen til de uddannelsesansvarlige overlæger. 

 

f. √ Virtual Review Course fra JBJS: 

DOS har fået et tilbud om køb af et uddannelsesprogram. Der er fremsendt 3 forskellige tilbud, og 

bestyrelsen bestemmer sig for en løsning, hvor medlemmerne selv kan tilmelde sig.  

SK udarbejder forslag til tekst JBJS 

TJ sætter muligheden på et fremtidigt nyhedsbrev.  

 

g. √ Faglig profil, videreuddannelsesregionerne: 

SK har for nogen tid siden til Uddannelsessekretariatet fremsendt en af DOS udarbejdede faglig profil 

for ortopædkirurgi. 

Der er først nu fremkommet svar fra Uddannelsessekretariatet i Øst. De fremsendte kommentarer 

drøftes. SK svarer videreuddannelsessekretariatet. 

   

7.  Kvalitetsudvalget 

a.  Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

Der har ikke været afholdt møde i KU siden sidste BM i DOS. CMJ orienterer om hvordan det går 

med KKR, hvor Skulderselskabet er færdig med deres KKR, Traumeselskabets KKR er i høring og 

Børneselskabet arbejder videre med deres. Derudover har Klaus Kjær fra DSIO udarbejdet en KKR, 

som forventes færdig til kongressen.   

SAKS har endnu ikke svaret, men deres KKR forventes også færdig til kongressen. 
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De færdige KKR skal offentliggøres på hjemmesiden ca. 4 uger før kongressen.  

KU arbejder desuden med udbredelsen af kendskab til PROM samt det nationale kvalitetsarbejde. 

 

   

8.  Videnskabeligt udvalg 

a.  Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

Der har været arbejdet intensivt med kongressen, som gennemgås nærmere nedenfor. 

 

b. √ Abstracts til DOS Kongressen: 

Antallet af indkomne abstracts har været lidt mindre i år end tidligere år, indkommet antal er 202, 

heraf 193 anerkendte, 9 afvist på grund af for lav score. 

Generelt har de indsendte abstracts ikke været af samme videnskabelige kvalitet som tidligere år. 

Bestyrelsen drøfter forskellige muligheder for at imødekomme dette. Der har heller ikke været helt 

samme standard for reviewers, og det har haft betydning for vurderingen af det anvendte scoresystem. 

Emnet drøftes dybere på et senere møde. 

 

c. √ Liste over chairmen: 

OR har fremsendt en liste over foreslåede chairman, men den mangler endnu godkendelse og accept.  

   

9.  Strategiplan  

a.  Gennemgang af opdateringer: (punkterne henviser til punkterne i filen fra MSL): 

Strategiplanen blev gennemgået grundigt ved mødet i juni. Der er enighed om at tiden er inde til at 

starte en ny strategiplan. Den nuværende plan er en revision af den forrige, og der er enighed om 

denne gang at starte forfra med en SWOT analyse. 

GE sætter emnet på til Sixtus med en ny SWOT analyse. 

 

   

10.  Kongressen 

a. √ Endelig godkendelse af program og symposier: 

Der har været arbejdet med reviews af abstracts, hvilket har afstedkommet en revision af programmet. 

Der er udsendt elektroniske svar til alle abstractsforfattere. Der er enighed om at  

GE udarbejder udkast til nye breve til næste kongres. 

 

b. √ Guildal Lecturer: 

Der er fremsendt invitation til Denise Eygendaal fra Holland, som har givet tilsagn om at holde 

Guildalforelæsning.  

 

c. √ Præsentation af forslag til nål til årets speciallæger: 

Der er enighed om at indkøbe 1.000 nåle til uddeling blandt de speciallæger, der har modtaget 

autorisation siden kongressen 2015. Det besluttes, at der hvert år skal uddeles nåle til de speciallæger, 

der har opnået autorisation siden sidste kongres. Uddelingen skal foretages af past president, i år i 

forlængelse af session 13.  

GE undersøger om Sundhedsstyrelsen har en liste med navne på de nye speciallæger. 

GE sender mail til dem og anmoder om tilbagemelding.  
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MF anmodes om at bestille nålene, men gerne en bedre kvalitet.  

KH skrive en note til Bulletinen og hjemmesiden.  

    

11.  Website 

a.  Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

Afhandlingsdatabasen er nu tilgængelig på hjemmesiden. 

TJ har modtaget en henvendelse fra Rygkirurgisk Selskab, som gerne vil lægges op på DOS´ 

hjemmeside.  

TJ afsender et positivt svar til Rygkirurgisk Selskab 

Børneselskabet er stadig ikke aktivt på hjemmesiden, hvorfor TJ vil kontakte SundVision.  

 

b.  Bestyrelsens klumme: 

c.  September: MF om FORTE Summer School, august 2016 

Oktober: CMJ om arbejdet i kvalitetsudvalget 

November: OR om opfølgning på kongressen 

Det besluttes at en klumme skal følges op af et billede af forfatteren. 

 

d. √ Godkendelse af ny elektronisk brochure vedr. web-annoncering: 

De fremsendte forslag godkendes og bliver gældende fra 2017. 

GE sætter emnet på til drøftelse med industrien ved mødet på Sixtus. 

   

12.  Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi 

  Intet under dette punkt. 

   

13.  Selskabets økonomi 

  Intet under dette punkt. 

 

14.  DOS Fonden (der holdes særskilt BM for DOS-fonden mellem 10.00- 10.45) 

a. √ Fremtidig procedure ved behandling af sager om DOS-fonden: 

Det blev besluttet, at Arthur Bugsgang fremover skal have tilsendt den fil, der danner baggrund for 

beslutning om uddeling af fondsmidler.  AB behøver ikke deltage i de DOS bestyrelsesmøder, hvor 

uddelingen foretages. 

GE sender filen videre til AB og sender efterfølgende et opdateret udbetalingsark til AB 

 

b  Opfølgning på bestyrelsesmøde i DOS Fonden: 

Med baggrund i nye regler for Fonde, vil der fremover blive holdt særskilte bestyrelsesmøder for 

DOS fonden. I disse møder skal foruden hele bestyrelsen også deltage advokat Arthur Bugsgang, som 

er neutralt medlem af fondens bestyrelse. 

Det besluttes, at AB deltager bestyrelsesmøderne i juni med gennemgang og underskrivelse af DOS 

Fondens regnskaber. Hvis møderne holdes i København, deltager AB fysisk i mødet ellers via 

elektroniske medier.  

 

c. √ Ny elektronisk håndtering af ansøgere til DOS Fonden: 

TJ gennemgår kort den nye procedure ved arkivering af indkomne fondsansøgninger, som fremover 
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kan ses på et lukket område på hjemmesiden. 

   

15.  Bulletinen 

a. √ Gennemgang af indhold i DOS bulletinen 2016: 

TJ og GE arbejder med Bulletinen, som forventes udsendt ultimo september. 

 

   

16.  Internationale relationer, herunder EFORT og NOF 

a. √ Opfølgning på NOF kongressen, april 2016 (udsat fra mødet 2016.05.12): 

Der er nu kommer referater fra de forskellige NOF møder.  

Det ene referat nævner forslag til en ny SWOT-analyse, og DOS anmodes om at vælge områder til 

analysen. 

KH svarer NOF, at DOS fastholder en så simpel vision og mission som muligt.  

  

b. √ Invitation to 2016 SOFCOT CONGRESS: 

Selskabets formand for bestyrelsen bliver inviteret til at deltage i SOFCOT. Der vil på et senere 

tidspunkt komme en formel invitation, men der er enighed om, at DOS ikke sender repræsentant i år. 

 

c.  EFFORT: Generel orientering ved Per Kjærsgaard-Andersen, EFORT: 

PKA orienterer kort om baggrunden for mødet. Mange af medlemslandene forbinder kun EFORT 

med den årlige kongres, hvorfor EFORT finder det vigtigt, at der skabes en bedre kommunikation 

med EFORT og større viden om deres arbejde. PKA orienterer bl.a. om at: 

 

 Der har i nogle år har været problemer med økonomien i EFORT, og der arbejdes på at få 

rettet op på dette i løbet af de kommende 3 til 4 år.  

 EFORT har hidtil arbejdet med at den enkelte ortopædkirurg var medlem gennem sit 

nationale selskab. Det er dog ikke i alle lande, at størstedelen af ortopædkirurger er medlem 

af et nationalt selskab. EFORT overvejer at gå supplere med individuelle/personlige 

medlemsskaber. Bestyrelsen mener ikke, at det vil være nogen god idé i DOS. KH erindrer 

om at DOS for et par år siden fik en prisforhøjelse fra 4 til 6 € pr. medlem 

 Sammenhængen mellem EBOT og UEMS og den dertil hørende eksamen. Der er i Danmark 

ikke interesse i at indføre en sådan eksamen, og den er heller ikke påkrævet for at bevæge sig 

rundt til ansættelser i de andre EU lande. 

DOS beder om at EFORT vil drøfte samarbejde med medico industrien og de aktuelle 

complianceregler. 

Vedrørende den fremadrettede kommunikation mellem DOS Board og EFORT Board er der enighed 

om, at den ved NOF kongressen anvendte model, hvor der var deltagelse af et EFORT Board medlem 

er god. PKA tilbød derudover at deltage i et DOS bestyrelsesmøde i den udstrækning, bestyrelsen 

finder det ønskeligt.  

 

d. √ Second International Consensus on Periprosthetic Joint Infection: 

DOS har endnu ikke fået anmodning om at udpegen personer til at deltage.  

SO svarer med et spørgsmål om der skal sendes en repræsentant fra DOS. 

Når svaret foreligger sendes svaret videre til fagområder med interesse for emnet.    
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17.  Andre punkter: 

a.  Bestyrelsens holdning til specialet akutmedicin afklares inden GF: 

Specialet akut medicin er til drøftelse på Generalforsamlingen, hvorfor SK finder, at det er godt hvis 

DOS´ bestyrelsen drøfter selskabets holdning internt forud for generalforsamlingen. Efter en del 

drøftelse kan det konkluderes, at bestyrelsen ikke kan bidrage med en samlet anbefaling på 

nuværende tidspunkt. Der er enighed om, at det ortopædkirurgiske speciale skal have indflydelse i 

arbejdsprocessen ved fastlæggelse af et akutmedicinsk speciale. 

MSL udarbejder en præsentation til generalforsamlingen. 

 

b.  DOS ´medie- og pressepolitik 

OR finder at det vil være ønskeligt at DOS har en samlet politik om, hvordan man agerer ved 

henvendelser fra medierne. Man kunne f.eks. på forhånd have en afklaring om aktuelle emner. Dette 

for at kunne reagere hurtigere og med større tyngde.  

GE sættes emnet på til drøftelse under den nye strategiplan på SIXTUS 

 
Mødet sluttede kl. 17.50 

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 13,09.2016 


