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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

 

  møde mellem 

 

BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG  
 

Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 13.00 – 15.00 
 

Hotel Sixtus, Middelfart  

 

Deltagere fra fagområderne: 

Keld Daubjerg    (Dansk Børneortopædisk Selskab) 

Torsten Warming  (SAKS) 

Martin Gehrchen  (Ryginteressegruppen) 

Johnny Frøkjær   (Dansk Fod – og ankelkirurgisk Selskab) Kom ikke 

Lars Henrik Frich   (Dansk selskab for skulder og albuekirurgi) 

Frank Damborg               (Dansk Ortopædisk Traumeselskab) 

Johnny Keller                              (Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer) 

Niels Søe    (Dansk Selskab for håndkirurgi) 

Søren Solgaard                (Dansk Selskab for hofte- og knæalloplastik kirurgi) 

Svend Erik Østgaard   (DRG Udvalget) 

 

Deltagere fra Uddannelsesudvalget: 

Thomas Lind, Michael Brix, Naja Bjørslev og Per Wagner Kristensen 

Afbud: Andreas Balslev-Clausen, Thomas Lind 

 

Deltagere fra Bestyrelsen 

Benn Duus, Søren Overgaard, Henrik Palm, Steen Lund Jensen, Niels Wisbech Pedersen, 

Martin Lind, Claus Munch Jensen og Gitte Eggers (ref.) 

Afbud fra Bestyrelsen: Per Kjærsgaard-Andersen 

 

 

Referat Final 
  

Punkt Emne 

1 Godkendelse af dagsorden 

BD bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Alle fagområder er repræsenteret. 

2 Godkendelse af referat for møde 20. januar 2011 

Referatet, der var udsendt i forvejen, godkendes uden kommentarer. 

3 Årsmødets placering København/Århus 

BD orienterer om at såvel utilfredsstillende logistiske forhold samt større omkostninger ligger til 

grund for beslutningen om at holde DOS Kongressen 2012 i København. 

Bestyrelsen modtager gerne forslag til andre lokaliteter såvel rundt omkring i landet som i 

København.  

Efter Årsmødet 2011 har der via internettet været foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 

medlemmerne for at få feed back på den nye struktur ved Årsmødet 2011. BD gennemgår 

resultatet overordnet: 

 Der er indkommet 246 svar, hvilket er en meget fin svarprocent..  
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 Medlemmerne fandt at det er en forbedring af mødet med parallelsessioner. 

 Tilfredshed med 2 gæsteforelæsere. 

 Der kan godt holdes parallelsession sammen med gæsteforelæsning. 

 Langt de fleste finder et møde årligt bedst, selv om der er en dag ekstra.  

 Der er ønske om en posterwalk. Sat på programmet onsdag eftermiddag ved den 

kommende DOS Kongres. 

 Tilfredshed med det faglige indhold. 

ML gennemgik den foreløbige tidsplan for kongressen i 2012, hvor der ikke er aktiviteter om 

tirsdagen.  

 

4 Fremtidig mødestruktur 

BD efterspørger om der er interesse for en dag til fagområdemøder, evt. i forbindelse med 

uddannelsesdagen. Det er der ikke stemning for.  

Med kun et møde årligt frygter Michael Brix, at det vil give problemer for yngre læger, der gerne 

vil have mulighed for at kunne præsentere arbejde 2 gange årligt. Nogle fagområder har dog andre 

mødeaktivitet, hvor sådanne videnskabelige arbejder kan indleveres.  

SO efterlyser nye og andre tiltag vil uddannelsesdagen end videnskab, f.eks. rekruttering. 

Skulderområdet holder i løbet af foråret et møde for yngre læger med rekruttering som et 

hovedtema.  

 

5 Samarbejde mellem DOS og Fagområderne 

BD understregede vigtigheden af at mails og andre henvendelser blev besvaret hurtigst muligt. 

Disse henvendelser fremsendes for at indhente vigtig viden fra de enkelte fagområder, viden som 

det adspurgte fagområde ved mest om. Et sådan samarbejde er en af grundpillerne i den struktur 

selskabet er bygget op på, og er derfor meget vigtig for samarbejdet  

.  

6 Fagområdernes møder onsdag ved årsmødet: 

a. Tilmelding til arrangementerne  

Mulighed for dos bulletin inden sommerferien blev drøftet der blev konkluderet at det ikke er 

nødvendigt. 

b. Materiale til bulletinen 

Indkaldelse af materiale til bulletinen skal også offentliggøres i et nyhedsbrev. 

Der er enighed om at det vil være formålstjenligt med en trykt bulletin i løbet af sommeren.  

c. Lokaleforbrug 

GE sender indkaldeslesmail i god tid til alle fagområdeformænd, ligesom det bliver nævnt på 

hjemmesiden. Lokalefordelingen sker efter ”ført til mølle” princippet. 

d. Mulighed for økonomiske midler fra LVS  

DB orienterer om muligheden for at indhente økonomisk hjælp til foredragsholdere fra LVS. 

 

7 Orientering om uddannelsesdag  

Naja Bjørslev (NB) fra UDDU orienterer om at UDDU i samarbejde med YODA afholder en 

uddannelsesdag for yngre læger på Dalum Landbrugsskole i løbet af foråret. NB gennemgår det 

overordnet program. 

NW efterlyser opbakning om uddannelsesdagen fra afdelingerne og fra de uddannelsesansvarlige 

overlæger.  

 

8 Fase IV uddannelsen  

Processen startet allerede efterår 2010. Sidste år blev der fastlagt en tidsplan for aflevering af 

forslag til målbeskrivelse til Årsmødet 2011, men der har været problemer med at overholde 
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tidsplanen. Seks af fagområder er færdige i øjeblikket, de sidste 3 mangler. Af hensyn til 

ensartetheden har UDDU udarbejdet en skabelon, som målbeskrivelserne skal lægges ind i. 

Målbeskrivelserne er kun vejledninger og ikke regler, der kan stiftes ret på. 

Der har under forløbet vist sig at være problemer med fastlæggelse af snitfladen mellem nogle af 

fagområderne i henhold til specialeplanen. BD orienterer om, at der i sådanne tilfælde altid skal 

samarbejdes specialerne imellem.  

Stiler mod at målbeskrivelserne kan være færdige til godkendelse på generalforsamlingen 2012.  

Der udspandt sig en længere diskussion, hvor der bl.a. blev truffet aftale om, at de konkrete 

fagområder ville analysere overlap og rette udkastene til 

 

9 Orientering om overvejelser om eksamen  

Det europæiske samarbejde f.eks. UEMs og EFORT arbejder meget med eksamen. Der er en stor 

udbredelse af eksamener eller tests i uddannelsesforløb i Europa. DK og Norge er stort set de 

eneste lande, der ikke har eller arbejder med eksamen. 

NW gennemgår fordele og krav til indførelse af en eksamen, og efterspørger interessen for at 

UDDU går videre med sagen, hvor der vil blive lagt opgaver ud i fagområderne.  

En rundspørge blandt mødedeltagerne konkluderer, at der er interesse i at UDDU arbejder videre 

med sagen.  

 

10 Kliniske retningslinjer  

 

KU arbejder på en skabelon til kliniske retningslinjer. Der foreligger endnu ikke en skabelon i 

Sundhedsstyrelsen, hvorfor det vil være formålstjenstligt at specialet udarbejder en enkel og 

operativ skabelon for at være på forkant, evt. en ”Piximodel”, KU er tovholder, men fagområderne 

vil blive involveret i emnet.  

 

11 Abstractbedømmere til DOS Kongressen 

 

ML anmoder fagområderne om at identificere en række chairmen og abstractbedømmere. VU vil 

skrive til fagområderne om emnet med angivelse af udvalgskriterier som en manual og en 

deadline. Fagområderne tiltræder.   

12 Evt. 

Indstilling til valg af næstformand.  

SAKS foreslog en kandidat til posten som næstformand. Bestyrelsen takkede for forslaget. 

 

BD takker for mødet og den åbne dialog. 

 

 

Godkendt på DOS bestyrelsesmøde 

23.03.2012/ge 

 


