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Generalforsamling i DOS  

Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 15.30 - 17.00, i sal A på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København 

Dagsorden: 

Benn Duus (BD) indledte med at byde velkommen.  

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Søren Solgaard (SS) og forsamlingen accepterede. SS erklærede generalforsamlingen 
for rettidigt indkaldt. Han gav herefter ordet til formanden.  

 

2. Formandsberetning 

BD henviste til den udsendte skriftlige beretning. Formanden bad forsamlingen mindes de medlemmer, der 
er afgået ved døden i det forløbende år.  

Status for Dansk Ortopædiske Selskab er, at der er mere end 1000 medlemmer og det er et af landet største 
videnskabelige selskaber. Medlem nr. 1000 fik overrakt champagne og blomster.  

BD henviste herefter til de lovændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2010. I forbindelse 
hermed er der en ny bestyrelsessammensætning med tre nye udvalg repræsenteret i bestyrelsen.  

Bestyrelsen har haft 10 møder i det forløbne år, første møde blev afholdt i forbindelse med internatmøde i 
januar 2011.  

Selskabets hjemmeside udvikles løbende og vil blive en del af selskabets fremtidige kommunikation med 
medlemmerne, således at al fremtidig kommunikation med selskabet bliver elektronisk. Der mangler endnu 
nogle medlemmer, som aktivt skal tilmelde sig nyhedsbrevet.  

På grund af NOF i 2010 og EFORT i 2011 er mødestrukturen de sidste 2 år ændret til ét årligt videnskabeligt 
møde. I 90´erne var dette kun København, Odense, Århus og Ålborg p.gr.a. mødernes størrelse. Der er 
overvejelser om to møder årligt, dog med en anden form for et evt. forårsmøde. 

I år er der 155 præsentationer mod 67 i 2010. Der var i alt indsendt 163 abstracts. Der er 518 deltagere mod 
396 sidste år. Spørgsmålet er, om der er grundlag for igen at have to årlige møder. Dette vil medlemmerne 
blive spurgt om i en spørgeskemaundersøgelse.  

Specialeplanen er implementeret pr. 1. juni 2011 og nu er monitoreringsfasen sat i gang. Ortopædisk kirurgi 
er et af de fem specialer som er udvalgt i den forbindelse. Det er en udfordring med kodeidentifikation og 
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matchning. Fagområderne har fået tilsendt en kodeliste m.h.p. en gennemgang.  

Derudover har visitationsretningslinjer været drøftet. DOS har længe ønsket kliniske retningslinjer. I 2010 
kom der på initiativ fra Dansk Regioner retningslinjer vedr. ryglidelser og fedme.  

I juni 2011 var DOS til møde i Sundhedsministeriet (SM) vedr. visitationsretningslinjer for knæartrose og 
skulderlidelser. Der skal først udarbejdes visitationsretningslinjer, derefter kliniske retningslinjer. DOS er 
dog af den principielle opfattelse, at der først bør udarbejdes kliniske retningslinjer og derefter 
visitationsretningslinjer. Det var dog ikke muligt i den foreliggende situation.  

På www. sundhedskvalitet.dk er der behov for at definere en række specialespecifikke indikatorer. Man vil i 
SM fokusere på områder der ikke er dækket af kvalitetsdatabaser. Man vil anvende data fra de 
patientadministrative systemer (PAS). DOS har været involveret i, hvordan disse indikatorer skal vælges.  

Selskabets økonomi kan bære, at der indstiftes en række priser og et fellowship.  

På lang sigt må man forvente faldende indtægter. Bestyrelsen vil fremover fokusere på dette og bl.a. se på 
udgifter til transport og overnatning.  

Selskabets primære videnskabelige samarbejdspartnere er NOF og EFORT, LVS og Kirurgisk Forum.  

Til sidst takkede formanden Gitte Eggers for hendes indsats som sekretær og takkede bestyrelsen for et godt 
samarbejde. Derudover takkede han selskabets medlemmer for opbakningen til de initiativer bestyrelsen har 
iværksat.   

SS bad herefter forsamlingen om kommentarer.  

Bo Sanderhoff Olsen fandt dette møde det mest succesfulde i flere år og frarådede at man går tilbage til to 
møder.  

Søren Kold var af den modsatte opfattelse. Henviste bl.a. til at yngre kolleger med to årlige DOS møder ville 
få hurtigere mulighed for at præsentere foredrag, hvilket er meriterende i forbindelse med ansøgning til 
hoveduddannelsesstillinger.   

Peter Tengberg (YODA’s formand) var fortaler for ét årsmøde og mente det højnede kvaliteten. Henviste i 
øvrigt til forårsmødet for YODA.  

Martin Lind (ML) fandt, at der med et årligt møde er en mere intensiv stemning og et højere videnskabeligt 
niveau, hvilket giver årsmødet internationalt præg.  

Henrik Palm henviste til de økonomiske fordele ved kun et årligt møde.  

Svend Erik Østgaard opfordrede bestyrelsen til at overveje andre mødesteder.  

Benn Duus takkede for input og understregede, at en af de vigtigste ting for et videnskabeligt selskab er en 
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høj kvalitet af det videnskabelige arbejde.  

Forsamlingen godkendte herefter formandens beretning med applaus.  

 

3. DOS Strategiplan 

Næstformand Søren Overgaard (SO) informerede om det udarbejdede forslag til Strategiplan. Bestyrelsen 
ønsker generalforsamlingens opbakning til at arbejde videre med planen.  

SO informerede om processen bag planen, bl.a. at den ændrede bestyrelsessammensætning har 
nødvendiggjort en sådan plan. På internatmødet i januar 2011 er styrker og svagheder diskuteret i 
bestyrelsen, og dette er udmundet i de forhold der er fokuseret på.  

SO gennemgik herefter hvert område i Strategiplanen.  

SS bad herefter forsamlingen om kommentarer.  

Lars Henrik Frich pegede på at man i Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi fandt det positivt med den 
tættere dialog til fagområderne.  

Kristoffer Barfoed fra YODA fandt strategiplanen positiv. Foreslog at evaluering af hoveduddannelsen blev 
en del af strategiplanen. Niels Wisbech henviste til sin senere beretning.  

Forsamlingen godkendte herefter strategiplanen med applaus.  

 

4. Beretninger 

a. Udvalgsberetninger 

a. Uddannelsesudvalget, herunder UEMS 

Niels Wisbech henviste til sin skriftlige beretning. Han fokuserede herefter på nogle udvalgte emner. Han 
takkede dog først de delkursusledere, som har ydet en stor indsats de sidste tre år. Han takkede herefter Inge 
Togo, som fratræder efter tre år, for hendes store arbejde inden for bl.a. rekruttering og hjemmeside.  

Fase IV  

Alle fagområder har udarbejdet en anbefaling til fagområdespecialisten. UDDU arbejder på at sikrre en 
ensartethed af de indkomne anbefalinger. Disse skal godkendes i januar 2012.  

Uddannelsesudvalget har sammen med andre kirurgiske specialer påbegyndt sonderinger vedr. fleksibilitet i 
afdelingslægestillingsmassen m.h.p. uddannelse på afdelinger med regions- og højt specialiseret funktion.  
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Dimensioneringsplanen 2013-2017  

SST har bedt om denne vejledning. NW gennemgik de faktorer, der indgår i denne vurdering.  

UDDU mener, der er behov for en øgning i antallet af HU stillinger i modsætning til andre kirurgiske 
specialer. Foreslår en fastholdelse af det nuværende forhold mellem H- og I-stillinger.  

 

Simulatortræning  

SAKS har været meget behjælpelig i denne forbindelse. Simulatortræning kan afkorte det kliniske 
oplæringsforløb. Man kunne forestille sig at kurset kunne blive obligatorisk. Kan også blive relevant inden 
for andre fagområder.  

 

Speciallægeeksamen 

Det første skridt er taget med test i forbindelse med de specialespecifikke kurser. På EU niveau må man 
forvente, at en eksamen bliver et krav.  

Der vil blive arbejdet med dette på uddannelsesdagen i foråret 2012; 11. maj 2012. NW opfordrede til at 
melde sig til denne dag.  

 

Niels Dieter Röck (ND) spurgte til fase IV stillinger, og NW bekræftede, at uddannelsesudvalget mener, der 
er behov for et begrænset antal tidsbegrænsede afdelingslægestillinger på afdelinger med regions- og højt 
specialiseret funktion. NDR undrede sig over, at der ikke er flere ansøgere, når der bliver opslået 
afdelingslægestillinger i visse steder af landet.  

Peter Søndergaard fandt ikke at et antal ledige stillinger er nok til at man nødvendigvis skal øge antallet af 
HU, idet der kan være andre grunde til at man ikke søger disse stillinger. NW fandt det påfaldende, at der i 
hovedstadsregionen er overskud af læger, mens der mangler i den vestlige del af landet. NW fandt ikke at der 
i tilstrækkelig høj grad tages højde for uddannelse i dimensioneringsplanen.  

Marianne Backer henviste til en kombineret klinisk og teoretisk test. Mente at mange yngre kolleger gerne 
vil have eksamen.  

Kim Schantz fandt, at der er behov for at etablere tidsbegrænsede fase IV stillinger, og at dette bør påpeges 
for de relevante samarbejdspartnere.  

Uddannelsesudvalgets beretning blev herefter godkendt med applaus.  
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b. Det videnskabelige udvalg 

Martin Lind (ML) henviste til baggrunden for oprettelsen af udvalget. Arbejdsopgaverne er defineret i 
strategiplanen, bl.a. at sikre kvaliteten af de videnskabelige møder. Det har været positivt at se stigningen i 
videnskabelige bidrag. Dette har resulteret i etableringen af flere parallelle sessioner. Det synes at have været 
en succes med mange deltagere til alle sessioner.  

Der er indført en ny abstractbedømmelse som er mere struktureret, hvilket er nødvendigt med 163 abstracts. 
Der er valgt et scoringssystem med tre bedømmere på hvert abstract. I 2012 vil fagområderne blive 
involveret i at udpege bedømmere.  

Der er etableret en række initiativer m.h.p. at fremme videnskabeligt arbejde, bl.a. DOS Fellowship, bedste 
artikelpris, ph.d. pris og YODA forskerpris.  

Der er afholdt det første forskningssymposium sammen med YODA og dette planlægges gentaget. 

På selskabets hjemmeside vil der komme en forskningsmenu med basal hjælp, herunder oplysninger om de 
ortopædkirurgiske forskningsgrupper i landet. Endelig vil der blive oprettet en artikel- og 
forskningsdatabase, som ML herefter præsenterede.  Der vil være artikler fra 2000 og frem. Afhandlinger vil 
blive lagt ind i PDF format.   

Beretningen fra det videnskabelige udvalg blev herefter godkendt med applaus. 

 

c. Kvalitetsudvalget 

Claus Munk Jensen (CMJ) understregede, at kvalitetsudvalget skal binde de videnskabelige resultater 
sammen med klinisk praksis. Der har været afholdt møde om kliniske kvalitetsdatabaser med særligt fokus 
på databasemulighederne for mindre behandlingsområder.  

Det andet møde drejede sig om kliniske retningslinjer, men SST repræsentanter kunne bidrage med konkrete 
tiltag på dette område. I stedet blev der på mødet fokuseret på specialeplanen og monitorering heraf.  

Der skal fremover fokuseres på visitationsretningslinjer samt klinisk guidelines, som bør være overskuelige.  

Det skal også sikres, at man på www.sundhedskvalitet.dk anvender relevante variable.  

Beretningen blev tiltrådt af forsamlingen med applaus.  

 

b. Andre beretninger  

. i  EFORT  
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Per Kjærsgaard-Andersen (PKA) informerede om årets EFORT møde i 2011 i København, som var en stor 
kongres. For ikke europæiske lande, kan det være der komme individuelle medlemskaber. PKA beskrev den 
overordnede opbygning af EFORT.  

PKA opfordrede til ansøgninger til EFORT Fellowship.  

Beretningen blev tiltrådt af forsamlingen med applaus.  

.  

. ii  NOF  

Bjarne Møller Madsen (BMM) informerede om NOF Fellowship som uddeles forbindelse med NOF 
møderne hvert andet år. BMM afgår som generalsekretær for NOF i sommeren 2012.  

Beretningen blev tiltrådt af forsamlingen med applaus.  

 

. iii  DRG – udvalget  

Svend Erik Østgaard (SEØ) lagde vægt på de kodesystemer som relevante for det ortopædkirurgiske 
speciale. Han informerede også om de ændringer, der har været i taksterne, bl.a. synes der at være sket en 
reduktion i de ambulante takster. Rigsrevisionen (RR) har gennemgået DRG-systemet og har i august 2011 
udgivet en rapport. SEØ fremhævede, at RR finder at der er behov for en betydelig forbedring i kvaliteten af 
de data, der ligger til grund for DRG systemet. En gruppe har særligt set på ulykkestilfælde og multitraumer. 
Samarbejdet med Sundhedsministeriet er præget af udskiftning i medarbejderstaben.  

Fra 2013 oprettes en gruppe til traumemodtagelse, som får en særlig kode. Derudover får CT-scanning i 
forbindelse med traumemodtagelse en særlig kode.  

Deadline for forslag til ændringer for 2011 er 1. november. Deadline for ændringer til 2012 er 1. december 
2011.  

En fremtidig mulighed kunne være såkaldte best-practice rates efter inspiration fra England.  

Lars Henrik Frich henviste til diskrepansen mellem de tilgængelige koder og detaljeringskravet i 
specialeplanen, og opfordrede til at SEØ i den kommende tid knyttes tæt til kvalitetsudvalget.  

CMJ fandt at dette var en god ide.  

Beretningen blev tiltrådt af forsamlingen med applaus.  
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c. Beretning fra Fagområderne  

DOT (Søren Kold) 

Ny formand er Frank Damborg. Fagområdet har stor søgning fra yngre kolleger.   

 

SAKS (Marianne Backer) 

Marianne Backer informerede om at Torsten Warming er blevet ny formand. Der er en stigende interesse for 
dette fagområde og en stor kursusaktivitet.  

 

Håndkirurgi (Niels Søe) 

Niels Søe understregede betydningen af internatmødet i januar måned. Opfordrede bestyrelsen til at 
fremtidssikre både speciale og fagområder.  

 

Fod- ankelselskabet (Johnny Frøkjær) 

Johnny Frøkjær informerede om gårsdagens møde, som var overraskende velbesøgt. Der har været arrangeret 
nordisk kursus.  

 

Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi (Lars Henrik Frich) 

Der har været MTV rapport om skulderkirurgi. Lars Henrik Frich takkede bestyrelsen for den store støtte der 
var givet i den forbindelse.  

 

Rygkirurgi (Benny Dahl) 

Der har i 2011 været afholdt internationalt møde om avancerede rygkirurgiske teknikker i København, og i 
2015 skal EuroSpine afholdes i København. Dansk rygkirurgi er involveret i den europæiske diplomeksamen 
i rygkirurgi.   

 

Børneortopædi (Keld Daubjerg Nielsen) 

Fagområdet er i vækst og er nu medlem af LVS. Der har været fokuseret på forskning inden for fagområdet, 
fase IV uddannelse og monitorering af diagnose- og behandlingskoderne. Der planlægges et dansk-svensk 
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møde i efteråret 2012, og man har oprettet et forskningsudvalg.   

 

Ortopædisk onkologi (Johnny Keller) 

Har fortsat tæt samarbejde med onkologer. Der er arbejdet videre med referenceprogram og kliniske 
retningslinjer. Der er udarbejdet en revision af pakkeforløbene. Johnny Keller bad bestyrelsen undersøge 
muligheden for at fagområdets link fra DOS hjemmesiden optimeres.  

 

DSHK (Søren Solgård)  

Der har været et godt samarbejde med bestyrelsen i DOS. Man oplever en god dialog med bestyrelsen, 
herunder bl.a. omkring udarbejdelse af kliniske retningslinjer for behandling af knæartrose. Der er afholdt to 
symposier i det forløbne år.  

 

Formanden fandt at præsentationerne understregede det positive samarbejde som bestyrelsen oplever i 
forhold til fagområderne.  

Fagområdernes beretninger blev tiltrådt af forsamlingen med applaus.  

 

5. Kassererens beretning 

 

i. Regnskab  

Henrik Palm fremlagde selskabets regnskab og henviste til muligheden for en trykt udgave. Der er fra 2009 
til 2010 en stigning i indtægterne. Der er dog også øgede udgifter. Der har været etableringsomkostninger i 
forbindelse med selskabets hjemmeside.  

Michael Brix foreslog at bestyrelsen i forbindelse med enquete udsendelse forhørte sig om medlemmernes 
indstilling til Acta. Marin Lind tiltrådte dette, da han fandt at Acta i stigende grad er et tidsskrift, der 
beskæftiger sig med alloplastikområdet. Selskabets formand tog dette til efterretning.  

Regnskabet for DOS blev herefter godkendt med applaus. 

ii. DOS fondet  

Regnskabet for DOS fonden blev aflagt og godkendt med applaus.  
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iii. Kontingent 2010 – 2011 - 2012  

Kassereren foreslog at kontingentet holdes uændret på kr. 1.300 om året i både 2011 og i 2012, idet 
selskabets generalforsamling nu afholdes i efteråret.  

Fastholdelse af kontingent på 1.300 kr. om året blev godkendt med applaus.  

 

6. Forslag til lovændringer 

 

Det er nødvendigt med vedtægtsændringer i forlængelse af den ændrede sammensætning af 
uddannelsesudvalget. Benn Duus fremlagde dette og dette blev godkendt med applaus.  

 

7. Forslag til ændringer i Fondets fundats 

 

Det er også nødvendigt med ændring af vedtægterne for DOS Fonden p.gr.a. den ændrede 
bestyrelsessammensætning. Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget den nødvendige ændring. 
Generalforsamlingen skal tiltræde dette. Dette skete med applaus.  

 

8. Valg 

Medlem af Uddannelsesudvalget (Inge Togo afgår og ønsker ikke genvalg)  

Der var tre kandidater til denne post. Benn Duus præsenterede navnene og kandidaterne præsenterede 
herefter sig selv: 

• Annika Winter 

• Peter Kragelund Jacobsen (repræsenteret af Michael Brix) 

• Naja Bjørslev 

Man gik herefter til skriftlig afstemning, som faldt ud til Naja Bjørslevs fordel.  
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9. Eventuelt 

Intet.  

 

Benn Duus afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for samarbejde med fagområderne og 
engagementet. Han takkede også Søren Solgaard for at have været ordstyrer.  

Generalforsamlingen blev afsluttet med applaus. 

 

Benny Dahl/ge 
Godkendt på bestyrelsesmøde 11.01.2012 


