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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Fredag d. 23. marts 2012 kl. 09.00 – 18.00 
 

Sted: Patienthotellet, Odense Universitetshospital,  
Sdr. Boulevard 29, 3. sal syd, 5000 Odense C 

 
Referat 

 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Henrik Palm (HP), 
Steen Lund Jensen (SLJ), Niels Wisbech Pedersen (NWP), Martin Lind (ML), Claus Munk Jensen (CMJ) og  
Gitte Eggers (ref.) 
 
Afbud: Per Kjærsgaard-Andersen 
 

   
1.  Godkendelse af dagsorden: 
  Dagsordenen blev godkendt med en enkelt ændring. 

2. 
 

Godkendelse af referat fra møder: 
a. √ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2011.01.11 (Sixtus) 

Godkendt med få ændringer.  
 

b. √ Godkendelse af referat fra møde med fagområderne 2012.01.12 (Sixtus) 
Godkendt med få ændringer. 
 

c. √ Godkendelse af referat fra møde med industrien 2012.01.13 (Sixtus) 
Godkendt med få ændringer. 
 

d. √ Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mellem DOS og DSHK 29.02.12  
Godkendt med få ændringer. 

  
 

3.  
Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse 

a. √ Øget brug af CT i de nordiske lande: 
Taget til efterretning. 

b. √ Mulighed for at kommentere på 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse - frem til 8. februar 
Ingen kommentarer fra DOS. 

c. √ Orientering om ændring af klausuleret tilskud til alendronat og ændrede kriterier for enkelttilskud til øvrige 
osteoporosemidler. 

Der er nu mulighed for at pt. med lavenergi collum femoris fraktur kan sættes i profylaktisk 
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osteoporosebehandling uden forudgående dextabehandling. 
SLJ lægger det fra LVS fremsendte link på hjemmesiden.   
HP skriver faktuel information til udsendelse i et nyhedsbrev.  

d √ Revurdering af tilskudsstatus for antidiabetika 
Punktet tages til efterretning.  
 

e. √ Sporbarhed af implantater 
Anders Odgaard og SO har rettet henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med ønske, om at 
få midler til at starte et sporbarhedsprojekt. Henvendelsen vil blive nævnt under et planlagt møde med DOS 
og Sundhedsudvalget. Dette møde finder sted 26.03.2012. 
 

f. √ Arbejdsgruppe vedr. diabetiske fodsår 
På baggrund af en skrivelse fra Sundhedsstyrelsen anmodes DOS om at vælge en fagperson til deltagelse i en 
arbejdsgruppe. BD melder tilbage og deltager i mødet. 
 

4. 
 

Metal on Metal 
a. √ Resume incl. interne og eksterne tiltag til dato 

BD giver et kort resume over tidligere tiltag efter en TV- udsendelse i programmet ”Kontant” 24.01.2012. 
Umiddelbart efter udsendelsen udsendte selskabet en orienterende pressemeddelelse, og der har været afholdt 
et udbytterigt fælles møde mellem DOS og bestyrelsen fra DSHK. Under dette møde blev det besluttet, at det 
er vigtigt, at selskabet går aktivt ind i sagen, ikke mindst med henblik på patientinformation- og opfølgning. 
Det blev bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes reviderede behandlingsprincipper, disse skal lægges på 
hjemmesiden, der skal skaffes kontakt til Sundhedsmyndigheder, kontakt til medieverdenen m.m.  
Selskabet har handlet meget proaktivt, hvilket har været vigtigt og givtigt, og en række af ovennævnte tiltag er 
allerede effektueret. Der er enighed om at fortsætte med den proaktive strategi. Der skal bl.a. afholdes møde 
med Folketingets Sundhedsudvalg. SST har siden indskrevet de af DOS udarbejdede anbefalinger på SST’s 
hjemmeside med link til DOS’ hjemmeside.  
 

b. √ Henvendelse til folketingets sundhedsudvalg  
DB og SO er inviteret til møde i Folketingets Sundhedsudvalg, og der er enighed om, at det er vigtigt, at der 
sker en ændring i debatten, således at hovedemnet bliver med fokus på godkendelsesprocedurer omkring 
indføring af nye produkter. 
 

c.  DR´s aktindsigt. ”Hvad kan vi forvente, og hvordan skal vi reagere?” 
Der er ingen sikker viden om hvilke planer KONTANT har. CMJ påpeger, at der altid vil være en gensidig 
afhængighed mellem læger og medicoindustrien vedr. uddannelse og produktudvikling, og det er vigtigt, at få 
kommunikeret ud, at DOS ikke har problemer med at overholde de givne retningslinjer.  
 

d.  DOS` forhold til patientorganisationer, herunder Gigtforeningen (GF) 
BD og SO har været til et positivt møde med Gigtforeningen, og BD er senere blevet interviewet til at skrive i 
gigtforeningens blad.   
 

e. √ MoM og patientforsikringen 
Søren Solgaard (SS) har udarbejdet og fremsendt en skriftlig redegørelse for patienter med MoM. 
SLJ lægger den på hjemmesiden.  
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f.  EU kommissionens tiltag 
PKA har taget initiativ til at problematikken bliver taget op på EFORT-mødet i Berlin. 
 

g. √ Skrivelse fra Søren Solgaard til lægmand 
Den fremsendte skrivelse bliver gennemgået. Der er enighed om at skrivelsen med nogle ændringer vil være 
egnet til at lægge på hjemmesiden. Alternativt skal der udarbejdes en ny skrivelse. 
SO arbejder videre med teksten.   
 

5. 
 

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 
a. √ Henvendelse fra DOO (Danske Ortopæders Organisation) 

DOO er en faglig forening inden for Lægeforeningen. DOO forespørger, om der kan indledes et nærmere 
samarbejde mellem DOS og DOO. Der er enighed om, at der skal afholdes et møde med bestyrelsen for 
DOO. 
BD kontakter DOO. 
 

b. √  Invitation FRA COA 
SO tilmelder sig og deltager i mødet. 
 

c. √ Promedicin forfattere til 2 små afsnit 
 Der er enighed om at emnerne Kapillærstabiliserende midler og Skleroserende midler ikke hører naturligt 
under det ortopædkirurgiske speciale. Vedr. forfattere til afsnittet om knoglemorfogene proteiner er  
Søren Kold og Henrik Eckardt valgt og har påtaget sig opgaven. 
 

6. 
 

UDDANNELSESUDVALGET 
a.  Status fra Uddannelsesudvalget 

Fagområderne er desværre lidt lang tid om at vende tilbage med deres rettelser. Den endelige version skal 
besluttes ved DOS kongressen i oktober 2012. 
Der er desværre ikke stor tilslutning til uddannelsesdagen i maj. YODA og medicinstuderende er de mest 
interessere.  
 

b √ Nyt om ansættelsesforhold  
BD har haft kontakt til et medlem på baggrund af et stillingsopslag til en stilling som afdelingslæge. Det nye 
er, at et opslag kan rettes til med en særlig tekst, hvorefter en afdelingslægestilling kan opslås tidsbegrænset til 
fase IV uddannelse. Dette forhold har været drøftet med formanden for FAYL og drøftelserne pågår fortsat.  

 

7. 
 

KVALITETSUDVALGET 
a.  Status fra kvalitetsudvalget 

Næste møde 13. april, og et af emnerne er ”guidelines”. 
 

b. √ Møde i Sundhedsstyrelsen 26.03.2012 
Der er kommet henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. udarbejdelse af kliniske retningslinjer for 
knæartroskopi.  Invitationen går på design af paradigmer for knæartroser, men BD påpeger at de kliniske 
retningslinjer skal udarbejdes, før der udarbejdes kliniske visitationsretningslinjer.  
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c. √ Spørgsmål vedr. nordisk samarbejde, svar til LVS  
Der eksisterer allerede nordisk samarbejde på forskellige områder inden for specialet, men der er interesse i at 
udbygge et sådan samarbejde. Det besluttes at CMJ skriver om kvalitetsregister-databaser og SO skriver om 
NARA databaser (fælles nordisk register for hofte og knæ). CMJ samler og videresender. 

8. 
 

VIDENSKABELIGT UDVALG 
a.  Status fra videnskabeligt udvalg 

ML har anmodet alle professorer om at henvende sig med henblik på indsendelse af kandidater til 
DOS´Forskerpris.  
SLJ vil udsende et særligt nyhedsbrev med information om de videnskabelige priser. 
  

b. 

 

Status artikeldatabase a se ovenfor 
Der er indkommet 12 nye artikler siden VU's overordnede artikel og databasen er åben til indtastning. Der er 
etableret kontrol med indcheckningen, for at sikre at der er tale om en ortopædkirurgisk videnskabelig artikel.  
 

c. 
 

DOS godkendelse af YODA kurser 
MT har meddelt YODA, at foreningen selv har ansvar for trykning af diplomerne.   

9. 
 

DOS Kongressen 
a. √ Endelig fastsættelse af mødestruktur  

ML kontakter Michel Krogsgaard, Michel Mørk Pedersen med invitation til professorforelæsninger. 
GE kontakter hotellet vedr. vin/øl/snacks til posterwalk. 
  
Det besluttes hvem, hvem der skal anmodes om at påtage sig ansvaret for underholdning. BD kontakter 
ledelsen på den valgte afdeling.   
 

b. √ Fagområdemøder onsdag 
GE har været i kontakt med Radisson Blu, og der skulle ikke være problemer med at efterkomme alle ønsker 
om lokalefaciliteter om onsdagen.  Gruppen af Ledende Overlæger og Yoda holder deres møde onsdag aften 
efter Poster Walk.  
GE sender besked til fagområderne desangående. 
 

c. √ DOS-Symposier 
Emner:  
Introduktion om nye behandlinger, (SO)  
Fod ankel (Johnny Frøkjær) 
 

d. √ Guildalforelæsning 
Martin Gehrchen har bekræftet at Ryginteressegruppen vil varetage ansvaret for Guildal forelæsningen. 
  

e. 

 

Tirsdagsarrangementer 
DOS holder bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. fra eftermiddag/aften. Det endelige tidspunkt fastsættes, når der er 
overblik over omfanget af agendaen.  
  

f. 

 

Virksomhedssymposier: 
Flg. retningslinjer besluttes. 

 Pris: kr. 35.000 ex. moms 
 Tid: max 30 min. og DOS afgør placeringen i programmet. Tidsplanen skal holdes (med i brevet) 
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 Lokale med AV faciliteter stilles til rådighed. 
 Virksomheden vælger selv emne, men der skal være tale om et symposium med karakter af foredrag 

og der kan ikke holdes workshop.  
 Det skal klart fremgå, at der er tale om synspunkter set fra virksomheden og ikke fra DOS. 
 Der må annonceres for symposiet på en postervæg ved mødelokalet.  

GE retter invitationen til og sender den til godkendelse hos BD 
 

g. √ Forplejning ved fagområdemøder (ledende overlæger/YODA) 
DOS har af pladshensyn anmodet gruppen af ledende overlæger om at holde deres møde onsdag aften, og der 
er enighed om at udgifter til forplejning vil blive betalt af selskabet.  
GE orienterer Marianne Breddam, gruppen af ledende overlæger. 
 

h. √ Regler vedr. samarbejde med industrien (medico – og medicinalindustrien) herunder reklamer på 
hjemmesiden, 
HP gennemgik reglerne i ”bekendtgørelse om reklame for lægemidler” kap.7, stk 20-27 for bestyrelsen.  
DOS´ økonomiske forhold er vurderet i Lægemiddelstyrelsen, og på baggrund af denne kontakt er det 
selskabets opfattelse, at vi overholder såvel reglerne for medicinalindustrien og medicoindustrien. 
 

i. √ Kongresapp.  
SLJ gennemgår muligheder ved en app, pris 5.000 Euro pr. år.  
Der er enighed om at det på sigt vil være en hensigtsmæssig mulighed. Dog ikke til kongressen i 2012. 
  

j. √ YODA ungdomsforskerpris 
Yoda har fremsendt 3 spørgsmål: 
Foreningen vil gerne at uddeling af deres ungdomsforskerpris sker sammen med de andre priser ved DOS 
Kongressen. Der er enighed om at dette er i orden. 
De vil ligeledes gerne, at de nominerede kandidater bliver nævnt i Bulletinen. Dette er også i orden, blot 
påpeges det, at YODA selv skal stå for det praktiske arbejde i abstract delen.  
ML kontakter YODA, som anmodes om at fremsende forslag til kriterier for ungdomsforskerprisen. 
 
 

10. 
 

DOS Fonden 
a. √ Gennemgang og valg af fondsmodtagere 

Kandidatlisten gennemgås og fondsmidlerne uddeles.  
GE skriver svarbreve til kandidaterne på baggrund af oplæg fra PKA 

11. 
 

Selskabets web-site 
a. 

 
Status på annoncesituationen 
Punktet er en del af strategiplanen, arbejdsgruppen fremlægger deres overvejelser til juni mødet. 
 

 
 

Andre udvalg og tillidsposte 
Også et emne fra strategiplan 2012. Udsættes til næste møde af tidsmæssige hensyn. 

12. 
 

DOS Bulletinen 
 

  
Deadlines 
Den fastsatte deadline for indsendelse af tekster til Bulletin 2012/2 er 24. august som nævnt på hjemmesiden.  
Fagområdernes skal have information om, at der ikke udkommer en bulletin før DOS Kongressen 2012, d.v.s. 
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udsendelse ultimo september 2012. Indkaldelse til Fagområdernes generalforsamlinger kan derfor sendes via 
DOS´ hjemmeside til de enkelte fagområders medlemmer. 
GE orienterer fagområderne 
Annonceprisen hæves med 20 %, og der skal i brevet nævnes, at der også være mulighed for at annoncere i en 
evt. abstractbog 
GE sender forslag til brev til godkendelse hos SLJ. 
 

13. 
 

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi 
a. √ Kodelister vedr. monitorering af kodelister for 2011  

SLJ sender den fra SST fremsendte og endelige kodeliste samt tilhørende tekst til medlemmerne i et 
nyhedsbrev.  
GE fremsender den endelige kodeliste til fagområderne til orientering. 
 
CMJ var til møde i SST, hvor han fik udleveret et informationsskema, der vil blive udsendt til udfyldelse i 
udvalgte specialer. 

14. 
 

Strategiplan  
a. √ Status for fokusområder i 20 012 

• Medlemsanalysen (Punkt 14.b, til dagens møde): Punktet er færdigbehandlet på marts mødet.  
• Kommunikation af nøglepersoner i udvalg: CMJ/ til juni mødet 
• Medlemmernes holdning til selskabet: ML + BD/ til kongressen 
• Deltage i debatten, proaktivt: CMJ/ aug./ sept.  
• Eksterne udvalg, SLJ/til maj mødet 
• Økonomi og hjemmesiden: SLJ/ML og HP, juni mødet 
• Nationale kliniske databaser: CMJ/ ikke tidsfast, evt. august, CMJ 
• Rekruttering: NWP/ juni mødet 

 
b. √ Medlemsanalyse 

SLJ gennemgår det fra Lægeforeningen fremsendte statistiske materiale, som viser, at selskabet pr. 6. februar 
2012 har 1014 medlemmer. YODA 123 medlemmer. Der er enighed om ikke at foretage yderligere for 
nærværende 

15. 
 

Selskabets økonomi 
a. √ Gennemgang af årsregnskab 2011 

HP har forud for mødet fremsendt det endelige regnskab og gennemgår det kort.  Bestyrelsen underskriver 
regnskaberne. 
 

b. 
 

Forrentning af DOS formue 
En del af selskabets formue sættes som højrentekonti, da det er det mest fordelagtige.  
 

c. 
 

Bestyrelsesrefusion af internet/mobiltelefon 
Der foreligger en aftale om en refusion til internet/netopkobling mod dokumentation til et samlet beløb på kr. 
200 pr. måned, som refunderes 1 gang årligt/slut på året.  

16. 
 

NOF 
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a. √ Kongresdeltagelse Tallinn 2012: deltagere og rejeplan 
PÅ anmodning fra NOF sender DOS 2 foredragsholdere til Tallinn for NOF’s regning. Praktiske og 
økonomiske forhold desangående er klarlagt, idet kongresgebyr dækkes af NOF 
Fra bestyrelsen deltagere BD, SO, og evt. NWP 
 

17. 
 

EFORT 
a.  The EFORT General Assembly in Berlin on 22 May 2012. 

BD, SO, CMJ, HP, PKA + evt. SLJ deltager i kongressen. 
 

b. √ Endeligt regnskab EFORT København 
Der tilgik selskabet i alt 1.1 mil. Dkk. i forbindelse med EFORT kongressen 2011.  

   

18.  
Eventuelt 

  Mødekalender 2011/2012: mødet 28. august afholdes i Århus.  
ML vender tilbage med endeligt sted.  
  

 
Ref.bordmeeting 23.03.3012 

07.05.2021/ge 


