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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Mandag d. 24. september 2012 kl. 09.30  
 

Hotel Crown Plaza Copenhagen Towers,  
Ørestads Boulevard 114-118 

2300 København S 
mødelokale Lake Superior 

 
Referat    

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

a. √ Dagsordenen blev godkendt med få tilføjelser 

   
2.  Godkendelse af referat fra møde 28.08.2012: 

a. √ Referatet godkendes og kan lægges på hjemmesiden. 
   

3  Generel orientering 

a. √. Henvendelse fra Dansk Ortopædisk Selskab til Danske Regioner vedr. sletning af digitale 
røntgenbilleder: 
BD har fremsendt en skrivelse til Danske Regioner med kopi til SST og LVS om det 
uhensigtsmæssige i at slette billeder fra PACS efter 5 år. På den baggrund har LVS rettet 
henvendelse til de videnskabelige selskaber, for at indhente kommentering. DOS afventer sagens 
videre forløb.  
 

b. √. Invitation til International Session Annual Meeting NOV 2013: 
DOS vil sende en repræsentant, og tager på et senere tidspunkt stillig til hvem det bliver.  
 

c. √ Cement i nyt blandesystem: 
SO er blevet kontaktet af en forhandler af et cementprodukt til hofteoperationer med anmodning 
om at teste produktet. Henvendelsen er videresendt til formanden for DSHK til drøftelse i 
DSHK. Deres konklusion er, at der ikke foreligger nogen klinisk undersøgelse som baggrund for 
at tage produktet i brug, og DSHK har sendt henvendelsen videre til en enhed under 
Sundhedsstyrelsen. Man afventer svar fra Sundhedsstyrelsen. 
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Der er enighed om, at emnet bør drøftes mere dybtgående i bestyrelsen på et senere tidspunkt.  
GE skriver emnet op til drøftelse på Sixtus” Introduktion af nye materialer” 
 

d. √ Pressenævnets kendelse af sagen “Søren Overgaard mod Danmarks Radio” 
DOS finder pressenævnets behandling af den fremsendte klage tilfredsstillende, idet der i svaret 
til DR tydeligt gøres opmærksom på, at DR har overtrådt en række journalistiske og presseetiske 
regler. SO informerer om, at sagen er afsluttet i pressenævnet, men ikke i DR.  
 

e. √ Høring forebyggelsespakker: 
Taget til efterretning. 
 

f. √ Høring vedrørende ’Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme – den generiske model’ 
DOS tager henvendelsen til efterretning. 
 

g. √ Visitationsproblematik i forbindelse med ikke akutte patienter hjemkommet fra udlandet 
DOS har taget notatet til efterretning.  
 

h. √ Høring vedrørende ’Kvalitetssikring af patientuddannelse’: 
DOS har taget notatet til efterretning.  
 

i. √ Indstilling af person til IRF's styregruppe for den nationale rekommendationsliste: 
Notatet er taget til efterretning  

   

4  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 

a. √ Godkendelse af mødeplan for 2012+2013: 
Alle bestyrelsesmøder starter fremover kl. 9.30. 
 

b √ Specialuddannelse af fysioterapeuter i skulderspecialet.  
Region Midt har sendt en henvendelse til Lægeforeningen med information om at 
specialuddannede såkaldte ”ortofysioterapeuter” i regionen varetager en række lægefaglige 
kliniske opgaver bl.a. forundersøgelser og efterbehandling, og at man ønsker at starte en formel 
uddannelse til ortofysioterapeut. Skrivelsen er videresendt fra LVS til DOS, som har hørt 
fagområdet skulder/albue kirurgi. Der er enighed om, at det kan være relevant den aktuelle 
opgaveglidning faggrupperne imellem taget i betragtning, men der er dog ikke grund til en 
formaliseret uddannelse. 
BD sender bestyrelsens kommentarer til LVS. 
 

c. √ Forslag fra bestyrelsen til formand for det frie forskningsråd: 
DOS ønsker ikke at fremsætte forslag.  
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5.  UDDANNELSESUDVALGET 

a. 

 Nyt fra uddannelsesudvalget 
UDDU foreslår, at der på selskabets hjemmeside oprettes et område til erfaringsudveksling 
afdelingerne imellem, således at de enkelte afdelinger kan komme med indlæg til glæde for 
andre. Det er dog vigtigt, at det fremgår, at der ikke er tale om en blåstempling af den 
pågældende ide. UDDU vil gerne påtage sig den praktiske del af opgaven og at have ansvar for, 
hvad der lægges ind på siden.  
NWP fremlægger på mødet på Sixtus et eksempel et sådan indlæg.  
 

b. √ 

Henvendelse vedr. uddannelsesansvarlig i region Nord: 
I region Nord er uddannelsesstillingerne blevet reduceret, og DOS er bedt om at udvælge de 
afdelinger, hvor det er hensigtsmæssigt at reducere.  
NWP vil uddybe sagen nærmere ved mødet på Sixtus i januar 2013 
 
UDDU har modtaget en henvendelse fra YODA, i hvilken der gøres opmærksom på, at der ikke 
er yngre læger i uddannelsesrådet 
NWP vil undersøge problemet i UDDU-regi og vende tilbage ved mødet på Sixtus  
 

c. 

 Fase IV målbeskrivelser:  
Alle målbeskrivelser – bortset fra Ryginteressegruppen – er nu klar til at blive lagt på 
hjemmesiden.  
NWP vil orientere fagområderne om, at målbeskrivelserne kan læses på hjemmesiden.  
BD vil rykke ryginteressegruppen for deres bidrag. 
  

   

6.  KVALITETSUDVALGET 

a.  Nyt fra Kvalitetsudvalget 

 
 Der har ikke været afholdt møde i KU siden sidste bestyrelsesmøde i DOS.  

CMJ orienterer ved næste bestyrelsesmøde 
 

 

 CMJ orienteret kort om et møde i Lægeforeningen om FAM. Det blev drøftet om Akut Medicin 
skal være et speciale eller et fagområde. Det er Dansk Ortopædisk Selskab politik, at det bør 
være et speciale.  
BD deltager i næste møde, der afholdes i starten af 2013 
 

7.  VIDENSKABELIGT UDVALG 

a. 
 Nyt fra Videnskabeligt Udvalg 

Intet på dagsordenen. 
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8.  Årsmødet  

a. √ 
Endelig gennemgang af programmet: 
Det endelige program godkendes.  
 

b. 

 

Poster Walk: 
Med baggrund i de mange abstracts, der skal præsenteres ved DOS Kongressen i år, drøftes det, 
om bestyrelsen fremadrettet skal være mere selektiv i godkendelse af abstracts og posters.  
Man skal på bestyrelsesmødet 23.10, lige forud for kongressen, drøfte tiltag til at få deltagerne i 
fagområdemødene til at deltage i poster walken.  
 

c. √ 

Foredragssessioner: sidste bekræftelse  
De fremsendte retningslinjer justeres. 
GE renskriver og medtager en række til DOS Kongressen.  
 

d.  
Symposier: Vingaver til foredragsholdere: 
Der gives ikke vingaver til interne foredragsholdere. 
 

e. √ 

Generalforsamling: lovændringer, afstemningsprocedurer, indlæg fra fagområderne 
Der skal være mulighed for skriftlig afstemning 
GE sørger for papirer til dette i lighed med 2011 
 

f.  

Gallamiddag: prisoverrækkelser (Hvem gør hvad og hvornår)(bedste artikel og Ph.D)  
SO overrækker DOS-priserne i form af et diplom og orientering om at pengegaven vil blive 
overført til prismodtagerens bankkonto.  
Pengene betales via Fondens konto.   
 

g.  

Uddeling af awards, Guildal og Fonden (præmier, hvad og til hvor mange) 
Alle får et diplom ved overrækkelsen og de tildelte pengegaver overføres elektronisk.  
Ingen andre gaver.  
 

h. √ Udstillingen 
Alt er solgt til dette års kongres. 

   

9.  DOS Fonden 

a.  

Gennemgang og stillingtagen til fondsuddelinger 2012/2 
Der er i bestyrelsen enighed om at ansøgninger, som er fremsendt af speciallæger, ikke støttes af 
DOS Fonden, men i stedet bør støttes af ansøgernes egen afdeling.  
PKA vil skrive dette ind i de breve, der sendes til de pågældende ansøgene.  
PKA og SLJ gennemgår deres vurdering af de enkelte kandidater og fremkommer med forslag til 
fordeling af fodsmidler.  
Bestyrelsen tilslutter sig denne vurdering. 
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GE sender breve til alle kandidater på baggrund af et oplæg fra PKA. 

b.  Stillingtagen til omfanget af bilagsmateriale til fremsendelse til fondsbestyrer 

  

GE har indkaldt og gennemgået rejsebilag for alle fondsmodtagere fra uddelingen i foråret 2012. 
Der er enighed om, at GE efter kongressen til fondsbestyreren fremsender en samlet skematisk 
oversigt med oplysning om personlige data og donationsbeløb for hver enkelt fondsmodtager.  I 
første omgang medsendes således ikke det store filmateriale, der ligger til grund for 
skematikken. Disse fremsendes på et senere tidspunkt. 
 

10.  Nyt vedr. selskabets web-site 

a.  Intet nyt. 
   

11.  DOS Bulletinen 

a.  Bulletinen udsendes som planlagt fredag d. 27. september 2012.  

   

12.  Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi 

  

Intet nyt på dette punkt.  
PKA deltager i næste møde i Det rådgivende Udvalg, som finder sted 27.9.2012. 
Der er enighed om at Sundhedsstyrelsen skal anmodes om at identificere ændringer i de 
forskellige udgaver af specialeplanen, som offentliggøres.  
 

13.  Strategiplan  

a.  

Fokuspunkter for 2012 er sat i værk 
GE skriver indsatsområder for 2013 på Sixtus.  
Forslag sendes til past president og president samt vicepresident.  
 

14.  Selskabets økonomi 

a.  
Stillingtagen til forslag om kontingent 2013: 
Budgettet bibeholdes uændret. 
Der er enighed om, at der indstilles at kontingentet holdes uændret ved generalforsamlingen i år. 

   

15.  NOF 

a. √ NOF: relation til EFORT 
Der er fra NOF udsendt et notat med betragtninger om samarbejde mellem NOF og EFORT, 
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hvad angår kongresser m.v. 
PKA anmodes om at tage sagen op i EFORT. 
 PKA vil arbejde for et stærkere samarbejde mellem NOF og EFORT.  
BD afsender svar til NOF Board. 
 

   

16.  EFORT 

 
 Der er fremsendt en rapport, som beskriver re-organiseringen i EFORT. BD roser dette tiltag og 

den mere åbne kommunikation, der nu anvendes i EFORT. 
  

17.  Eventuelt 

a. √ 

RADS trombose (rådet for dyr sygehusmedicin) 
Der er fremsendt en skrivelse fra RADS med anbefalinger til tromboseprofylakse af 
ortopædkirurgiske operationspatienter. DOS har en repræsentant i RADS. 
Efter en drøftelse er der i bestyrelsen enighed om, at der mangler såvel dokumentation som 
konklusioner for flere af de fra RADS anbefalede doseringer og behandlingsperioder.  Bl.a. er 
der ingen evidens for at hoftefrakturer skal behandles i 35 dage, hvorfor selskabet vil kontakte 
sin repræsentant i RADS mhp en afklaring af denne sag.  
SO svarer RADS. 
 

b.  Dagsorden for Kirurgisk Forum:    
Den fremsendte dagsorden gennemgås og suppleres med et par punkter.  

Godkendt på bestyrelsesmøde 
23. oktober 2012/ge 
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