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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

4. december 2012, kl. 9.30 – 18.00 
Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 4. sal, nord 

Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C 
 

Referat  
 

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH). Benn Duus 
(BD), Steen Lund Jensen (SLJ), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref. 
 
Afbud: Niels Wisbech Pedersen (NWP), Henrik Palm (HP), 
 
1.  Godkendelse af dagsorden: 
a. √ Godkendt 

b. 

 

Drøftelse af bestyrelsens fremtidige arbejdsform: 
Den hidtidige arbejdsform bibeholdes.  
Fremtidige dagsordener suppleres med et punkt ” Behandlet siden sidste møde og taget til 
efterretning”.  
Der indsættes fremover et nyt punkt under ”generel orientering”, hvor formanden orienterer kort om 
kontakter til pressen og andre myndigheder. 

   

2  Godkendelse af referat fra møde: 

a. √ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. oktober 2012 
Referatet godkendes.  

b. √ Godkendelse af referat fra generalforsamling i DOS 25. oktober 2012 
Udkast til referatet er forud for mødet fremsendt til bestyrelsen som bilag.  
BD og SO får bemyndigelse til justering, hvorefter referatet kan godkendes. 

   

3  Generel orientering, ikke drøftelse 

a. √ Referat fra debatmøde om medicinsk udstyr 29.0ktober 2012 
SO orienterer kort fra mødet, hvor både SO og CMJ deltog. 
SO havde et indlæg om ”lægens arbejde med medicinsk udstyr”. 
Der skal arbejdes med emnet både i de videnskabelige selskaber og på EU niveau. 
 

b. √ Brug for input fra selskaberne vedr. lægerollerne i den lægelige videreuddannelse - svar LVS 8. 
november: 
SO og NWP har svaret LVS, at det er vigtigt at der arbejdes med en modernisering af indholdet i de 
7 lægeroller.  
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c. √ Orientering om LVS specialeforum om akutområdet tirsdag den 27. november 2012 kl. 17.00-19.00: 
DOS var ikke repræsenteret ved mødet. 
 

d. √ Hereaus: Meeting request: 
SO og Søren Solgaard (SS) har anmodet Sundhedsstyrelsen (SST) om aktindsigt i sagen, som drejer 
sig om godkendelse af et nyt blandesystem til cement. SST oplyser, at der ikke foreligger nogen 
klinisk dokumentation. Der er aftalt møde medio december mellem den tyske producent, den danske 
forhandler og SS, som er formand for DSHK. DOS vil følge sagen. Emnet vil blive drøftet på 
internatmødet på Sixtus.  
 

e. √ Høring om retningslinjer i forbindelse med Influenzahåndtering  
Selskabet har modtaget en anmodning om at fremkomme med eventuelle kommentarer til en 
revision af en tidligere udsendt vejledning til håndtering af influenza. DOS har ingen kommentarer 
til det fremsendte, som er taget til efterretning.  
 

f. √ Indberetningspligt: højre/venstresidig lokalisation: 
Med baggrund i en mistanke om, at man fra Sundhedsdokumentation, Sektor for National 
Sundhedsdokumentation og Forsknings side ville fjerne pligten til at registrere sideangiveler (TUL 
koder), oplyste DOS og DSHK at dette af hensyn til fremtidig videnskab og statistik, ikke er 
hensigtsmæssigt. Henvendelsen er taget til efterretning, og der er igen indført er indført pligt til 
sideangivelser. 
 

g. √ Artikel om hofteoperationer og blodprop: 
SO har efter henvendelse fra journalist på Sundhedsguiden Medical ApS kommenteret en artikel om 
tendensen til såvel hjerneblødning som blodprop i hjernen efter hofteoperationer.  
 

h. √ Høring over forslag til lov om en brancheadministreret registreringsordning for tatovører - svar 
LVS 7. december: 
Taget til efterretning. 
 

i √ Høring over udkast til lovforslag om økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi og 
udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje - høringsfrist 5. december 
2012: 
Taget til efterretning. 
 

j  Opfølgning på Danmarks Radio (DR)-sagen fra Kontant foråret 2012 
SO har modtaget en skrivelse fra DR’s generaldirektør, der konkluderer, at DR ikke levede op til 
egne etiske regler omkring anvendelse af tidligere klip uden tilsagn og beklager brugen af klippet i 
den aktuelle udsendelse af Kontant.  
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4  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 

a. √ Agenda: Kirurgisk Forum holdes 21. januar 2013 i København med os som arrangør: 
Foreslåede punkter: 
 RADS 
 Sagen med Danmarks Radio 
 Kvalitetsindikatorer 
 Nationale kliniske retningslinjer (eks. Diabetiske fodsår og processen/arbejdsbyrden) 
 De nye lægeroller (Ole Nørgaard anæstesiolog udvikling af modernisering af lægerollerne). 

 
b. √ RADS: 

SO orienterer kort om baggrunden for problematikken, som beskrevet i mødereferatet fra 23.10.12. 
DOS har betænkelighed ved at benytte den af RADS foreslåede vejledning.  
Steen Mejdal og SO har været til møde med Amgros, hvor DOS´ synspunkter blev forelagt. 
Der var blandt de øvrige mødedeltagere forståelse for synspunkterne, og vigtigheden af opbakning 
fra det videnskabelige selskab og dets medlemmer blev understreget. 
DOS har fremover deltagelse af 2 ad hoc medlemmer, SO og Frank Madsen foruden Steen Mejdahl. 
Desuden er det besluttet, at der i fremtidige vurderinger kan medtages kohortestudier og resultaterne 
behøver ikke at være publiceret.   
Der er planlagt møde i en subgruppe under RADS ultimo januar 2013. SO deltager. 
BD pointerer at udgangspunktet for sagen bør være en kombination af evidens og relevans. 
 

c √ Ortopædiske kvalitetsindikatorer – varsko om dataopgørelse: 
Der var fremsendt et meget stort og uoverskueligt materiale og med en meget kort svarfrist.  CMJ 
og BD samt SLJ er derefter inviteret til møde i starten af 2013.  
Der er i bestyrelsen tvivl om, hvem hjemmesiden ”Sundhedskvalitet.dk” er tilegnet og om den vil 
blive brugt.  
 

d √ Høring - Kliniske retningslinjer vedr. billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet: 
Dansk Kiropraktisk Forening (DKF) og Danske Regioner (DR) har i fællesskab fremsendt et sæt 
nye kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.  Der er i 
bestyrelsen enighed om, at det er bekymrende, at retningslinjerne går ud over faget Kiropraktik.  
SO skriver til DKF, DR og SST med kopi til Dansk Radiologisk Selskab. 
 

e √ Rejseforsikring til bestyrelsen: 
KH mener ikke at bestyrelsens medlemmer er dækket af deres arbejdsgivers rejseforsikring under 
rejse i DOS Regi. KH undersøger sagen og vender tilbage ved næste møde. 
 

f √ Med Info 2013 i København - invitation og Call for Submissions: 
KH deltager i ovennævnte konference. 
 

g √ Invitation - H.C. Jacobæus symposium den 14. december 2012, Deltagere fra DOS? 
Der kommer ingen deltagere fra DOS 
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h √ 2013 AAOS Annual Meeting - Registration and Presidential Events: 
KH deltager, og SO orienterer AAOS om dette. 
 

i √ Ikke kommenterende udsendelser fra Sundhedsstyrelsen- Enheden for lægemiddelovervågning og 
medicinsk udstyr: 
Det regionale ledelsessystem modtager løbende ukommenteret info fra SST vedr. produktinfo og 
alert. Herfra sendes det ud til relevante afdelinger og Danske Regioner. Man kan frygte, at der 
fremover vil blive udsendt flere ukommenterede alerts med risiko for forskellig tolkning 
afdelingerne imellem. Et kommenteret alert vil give bedre mulighed for tolkning. SO tager 
problemet med til diskussion i SST 
 

j. √ Patientombuddet: sagkyndige konsulenter i fod-ankelkirurgi og håndkirurgi: 
SO meddeler patientombuddet, hvilke kandidater selskabet kan støtte op om. Patientombuddet skal 
selv rette henvendelse til de foreslåede. 
 

k. √ Spørgeskema fra journaliststuderende: 
CMJ har modtaget en mail fra en journaliststuderende med anmodning til DOS om at hjælpe med 
oplysning om mailadresser på nogle af selskabets medlemmer. CMJ svarer journalisten, at det ikke 
er lovligt.   
 

l. √ RKKP: Nyt fra Databasernes Fællessekretariat: national databasedag d. 11. april 2013: 
RKKP har tidligere udsendt skabeloner for indberetning af data af  bl.a. hofte- og knæ alloplastik 
registre. RKKP arbejder på, at databaseansvarlige læger kan blive frikøbt til eller refunderet for 
deres arbejde omkring databaser. Der vil blive fremsendt nye retningsliner for dette. 
  

m √ 1st International Congress ESTROT - Milan, January 14-16 2013: 
Der sendes ingen repræsentant fra DOS 
 

n. √ Høring - Revision af bekendtgørelser som følge af L 30 (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet 
og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) 
Taget til efterretning. 
 

o 

 

LVS repræsentanter: 
Selskabet har i kraft af sin størrelse mulighed for at stille 11 repræsentanter, men har efter ændring i 
bestyrelsen pr. oktober 2012, 12 repræsentanter. Det besluttes hvem, der fremover skal repræsentere 
selskabet. GE orienterer LVS og den person, der ikke længere skal repræsentere på vegne af DOS. 
 

5  UDDANNELSESUDVALGET 

a.  Nyt fra Uddannelsesudvalget 
Flyttes til drøftelse på bestyrelsesmødet på Sixtus 
 

b.  Evt. eksamen i ortopædisk kirurgi, holdningstilkendegivelse fra YODA: 
Flyttes til drøftelse på bestyrelsesmødet på Sixtus 
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c.  LVS brug for input fra selskaberne vedr. lægerollerne i den lægelige videreuddannelse - svar LVS 8. 
november: 
Flyttes til drøftelse på bestyrelsesmødet på Sixtus. 

   

6  KVALITETSUDVALGET 

a.  Nyt fra kvalitetsudvalget: 
 CMJ (KU) arbejder med paradigmer til kliniske retningslinjer, som bliver mere omfattende 

end de nationale kliniske retningslinjer. Det skal tydeligt fremgå, hvem målgruppen er.  
 Der arbejdes med indkøb, kvalitet og udbud. CMJ orienterer om at der i udbudsmaterielet er 

forskelligheder regionerne imellem.   
   

7  VIDENSKABELIGT UDVALG 

a.  Nyt fra videnskabeligt udvalg 
Første møde efter formandsskiftet holdes januar 2013 på Sixtus. OR har planer om, at der i første 
omgang skal arbejdes med emner som abstracts, posters, og artikeldatabasen. 

   

8  Kongressen 

a. √ DOS Kongressen 2012: Evaluering 
Den fremsendte opfølgningsfil gennemgås og påføres ansvarspersoner. GE rundsender til 
bestyrelsen 
 

b. √ Værtskab for gallamiddagen og Guildal forelæsning DOS Kongressen 2013 
Der er enighed om, at værtskabet for gallamiddagen skal gå på skift mellem regionerne. 
Slagelse/Næstved anmodes om at være vært ved i 2013, hvorfor SO kontakter overlæge Peter Bernt. 
BD skitserer kort de økonomiske og administrative reglerne i forbindelse med Guildalforelæsning.  
Valg af forelæser går på skift mellem fagområderne og det er i 2013 DOT, som skal anmodes om at 
komme med forslag til forelæser, medens DOS` bestyrelsesformand sender den formelle invitation.  
SO tager kontakt til DOT. 
 

c. √ Symposier til næste års DOS-kongres – Honorary Lecturer/Presidential Lecturer? 
Honorary Lecturer: der er enighed om emnet ”Udfordring i forbindelse med implementering af 
Kliniske retningslinjer” 
SO inviterer professor Fleming Bro til at holde forelæsningen.  

 
d. √ Skal vi fremsende en spørgeskemaundersøgelse i år? 

Der er enighed om at der ikke skal foretages en spørgeskemaundersøgelse for kongressen i 2012, 
men igen i 2013, og VU vil udarbejde et nyt spørgeskema til dette. 
GE sætter det på dagsordenen til bestyrelsesmødet på Sixtus. 

   



  

   

Ref.best.møde 121204,Final version 2013.01.21/SO/ge 
/side 6 

 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

9  DOS Fonden 

a. 

 

Status på udbetalinger 
KH har fået et par henvendelser fra personer, der har fået afslag på deres ansøgning, og man drøfter 
på den baggrund, om teksten i afslagsbrevene skal standardiseres. Der er enighed om at proceduren 
med individuelle og begrundede afslag fastholdes. 

   
10  Nyt vedr. selskabets web-site 

a.  Status på webannoncer 
En annoncør har opsagt aftalen med udgangen af 2012. Der foretages i øjeblikket ikke aktive tiltag 
for at få flere annoncører, da HP og ML arbejder på en samlet sponsorpakke som omfatter både 
hjemmesiden og kongressen. 
HP og ML anmodes om at fremlægge forslag ved internatmødet på Sixtus 
Det besluttes at virksomhederne fremadrettet skal have tilsendt nyhedsbrevet. 
Der skal udsendes et nyhedsbrev inden jul, og SO sender tekst til en julehilsen i nyhedsbrevet til 
SLJ. 
 

b.  Ændringsforslag til opbygning af website: 
Hjemmesiden skal være fuld kompatibel med MAC computere, I Pad, I phone og androids.   
SLJ retter henvendelse til TU 
KH undrer sig over de store udgifter til hjemmesiden. Disse skal på et tidspunkt gennemgås.  
HP tager bilag med til næste bestyrelsesmøde på Sixtus. 
 

11  DOS Bulletinen 

 
 

Intet nyt til drøftelse. 

12  Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi 

a 
. 

√ Referat fra 25. møde i det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning 
BD deltog i mødet, og orienterede om, at der på har været foretaget en opsamlende ansøgningsrunde 
for nogle få endnu ikke placerede specialfunktioner, ligesom der har været arbejdet med behandling 
af nye ansøgninger til eksisterende placeringer. I begge tilfælde bad SST om udvalgets rådgivning 
til placering.  Desuden blev der orienteret om Statusrapporter fra 2011, som er ved at blive 
udarbejdet i SST. Der er fremkommet mange forslag til oprettelse af nye funktioner.  
Af speciel interesse for DOS blev det også nævnt, at SST har nedsat to arbejdsgrupper til arbejdet 
med Nationale Kliniske Retningslinjer, og den ene arbejdsgruppe skal udarbejde NKR for 
Diabetiske fodsår.  
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13.  Strategiplan  

a. √ Forslag til indsatsområder for strategiplanen for 2013, forud for drøftelse på internatmødet på 
Sixtus 
KH vil fremadrettet blive ansvarlig for strategiplanen.  
SO fremsender udarbejdede forslag til nye indsatsområder. KH vil fremadrettet varetage arbejdet 
med strategiplanen og vil fremlægge forslag til fokus 2013 til internatmødet på Sixtusmødet 
CMJ, OR, NWP fremsender forslag for 2013 til GE mhp behandling under Sixtusmødet. Deadline 
7.1.2013.  

   

14.  Selskabets økonomi 

a. 
 

Status på betalinger fra kongressen 
De manglende betalinger af standpladsleje er nu på plads.  
 

b. √ Uddannelsesdagen 2013 
Der skal arbejdes mod at uddannelsesdagen skal være økonomisk selvbærende.  
HP, NWP og en repræsentant fra YODA vil mødes til en drøftelse af dette.  
 

c. √ Kreditorinformation NMS 
Boet efter NMS er stadig under behandling og Bech Bruun har fremsendt kreditorinformation nr. 5. 
Ny forventes om ca. 6 mdr.  

   

15  NOF 

a. √ Banner NOF Congress 2014  
Banneret er lagt på hjemmesiden. 
 

b. √ Announcement NOF Spring meeting 2013 in Gotland, Sweden 
SO har kontaktet NOF med forslag til at NOF fremover holdes som et 2-dages møde et trafikalt 
central sted. Forslaget vil blive drøftet på et senere møde i NOF regi.  
SO vil anmode NOF Board om at få fremsendt en agenda. 

   

16  EFORT 

a. √ Letter to National and Specialty Societies 
Der er fremkommet et brev fra en Tysk læge som arbejder med en task force som lobbyist i EU.  
Hovedformålet med brevet er at gøre opmærksom på at EFORT arbejder med en proces i EU regi 
for at få indflydelse der. SLJ sætter brevet i et nyhedsbrev. 
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17  Sixtus 2013 

a. √ Dagsordener: udkast til  
1. Timetable for hele mødet 
2. Overordnet møderække for bestyrelsens under hele mødet 
3. Møde mellem bestyrelse, fagområder og deltagere fra alle 3 udvalg.  
4. Møde mellem bestyrelse og samarbejdspartnere i industrien 

De fremsendte dagsordener tilrettes. GE rundsender dem til bestyrelsen. 
 

b.  Beslutning om invitation af udvalg 
Med baggrund i de tilrettede dagsordener besluttes det, at medlemmer fra alle 3 udvalg skal være 
velkommen til at deltage i mødet torsdag efter frokost mellem bestyrelsen og fagområderne. 
NWP, CMJ og OR orienterer selv deres respektive udvalgsmedlemmer. 
 

   
18  Eventuelt 

Invitation til deltagelse i arbejdsgruppe vedr. medicinsk udstyr og talater: 
DOS stiller ikke med deltager til arbejdsgruppen. 
 
COA:  
KH refererer kort fra sin deltagelse i COA (China Orthopaedic Association) med over 15.000 
deltagere. Stor promovering af WOA, som er baseret på et tæt samarbejde mellem fageksperter og 
industrien, men hvor hovedvægten ligger på implantater og ikke så meget på det rent kliniske.  
 
Forslag fra fagområde til emne på Sixtus 
Svend Erik Østgaard(SEO) fra DRG udvalget, har fremsendt forslag til emne til dagsordenen på 
Sixtus. SO inviterer SEO til at holde et foredrag med emnet ” Kvalitet og DRG” 
 

  
Godkendt på bestryrelsesmøde 16. januar 2013 

SO/ge 
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