
  

   

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Onsdag den 15. januar 2014 kl. 17.00 
 

Signatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart 
Mødelokale: Lænkevig 

 
Referat  

 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 
Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Benn Duus (BD), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ), Søren 
Kold (SK), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref. 
 
 

   
1.  Godkendelse af dagsorden: 
  Godkendt uden ændringer.  

 
2.  Godkendelse af referat fra møde 2. 12. 2013: 
  Godkendt med få ændringer. 

SLJ lægger referatet på hjemmesiden. 
 

3.  Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning: 
a. √ Høring om ændring af bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter 

sundhedsloven: 
Taget til efterretning. 
 

b. √ Indstilling til bedømmelseskomité vedr. kræftkirurgi (v/ Kræftens Bekæmpelse) - svar LVS 13. 
december kl. 12: 
Taget til efterretning 
 

c. √ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling hos læge i praksissektoren - svar 
LVS 18. december: 
Taget til efterretning. 
 

d. √ Høring vedr. vejledning om omskæring af drenge - svar til LVS 17. januar: 
Taget til efterretning 
 

   
4.  Generel orientering, ikke drøftelse 
a.  Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt): 

Der har ikke været kontakt til hverken myndigheder eller presse siden sidste bestyrelsesmøde. 
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b.  Orientering vedr. SST´s nationale udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR): 
Næste møde finder sted 16. januar. Der skal på mødet tages stilling til hvilke emner, der skal med 
i en fornyet runde af NKR herunder osteoporose. Ortogeriatri er ikke blandt de emner, der er 
indstillet. 
 

c.  Orientering vedr. SST´s metodearbejdsgruppe for Nationale Kliniske Retningslinjer: 
Der har ikke været afholdt møde siden sidste BM i DOS.  
 

d.  Orientering vedr. SST’s arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR: 
Der har ikke været afholdt møde siden sidste BM i DOS og KH oplyser, at næste møde holdes i 
marts 2014.  

   
5  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 
a. √ Invitation til AAOS Annual Meeting in New Orleans, Louisiana, 11 to 15 March 2014: 

SO deltager som repræsentant for DOS.  
 

b. √ Færdiggørelse af agenda til Kirurgisk Forum: 
Den foreslåede agenda bliver drøftet og besluttet.  
GE udsender agenda til deltagerne. 
 

c. √ Referencegruppe vedr. MTV-smertebehandling: 
Selskabet har modtaget en invitation til deltagelse i referencegruppe til en MTV om 
smertebehandling samt beskrivelse af projektet og udarbejdelse af MTV. Der er enighed om at 
indstille Søren Kold.  SO sender indstilling 
 

d. √ Vedr. udpegning af medlem til styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære 
Lårbensbrud: 
Den nuværende repræsentant ønsker at udtræde af gruppen, hvorfor der skal findes en ny 
repræsentant. Der er enighed om, at indstille Frank Damgaard. SO kontakter Frank Damgaard.  
 

e. √ Re: Udpegning til arbejdsgruppe - national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære 
underarmsbrud (distale radiusfrakturer): 
Der skal udpeges en repræsentant fra bestyrelsen til at deltage i arbejdsgruppen. CMJ har 
tidligere deltaget i arbejdsgrupperne vedr. NKR, og der er enighed om at indstille CMJ.   
SO svarer Sundhedsstyrelsen 
 

f. √ Specialespecifikt kursus i infektionskirurgi: 
Et planlagt selskab for infektionsinteresserede ortopædkirurger har foreslået afholdelse af et 
selvstændigt specialespecifikt kursus i Infektionskirurgi. Der er enighed i Bestyrelsen om, at det 
foreslåede kursus er et godt initiativ. De fleste infektioner er dog dækket af andre kurser, og da 
UDDU er ved at udarbejde en hvidbog om blandt andet hovedkursus-rækken mhp. revision af 
denne, og der er enighed om, at et separat infektionskursus ikke kan foreslås på nuværende 
tidspunkt. De foreslåede emner kan derfor med fordel indarbejdes i det eksisterende kursus.  
SK svarer på henvendelsen.   
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g. √ Invitation til Highlights nummer: Dansk Ortopædisk Selskab (deadline 3. februar 2014): 

Ugeskrift for Læger (UFL) har anmodet specialeselskaberne om at skrive en artikler omhandlende 
den eller de vigtigste begivenheder i det forløbne år inden for specialet. Det besluttes at MOM-
hofterne vil være egnet til en sådan artikel.  
SO og BD samt en Ph.d. studerende vil udarbejde en tekst. SO svarer UFL 
 

h. √ Frakturvejledning: 
Vejledningen drejer sig om tertiær frakturprofylakse. HP og SO, der er med i en styregruppe, 
orienterer kort om baggrunden. Arbejdsprocessen er meget tidskrævende, hvorfor det har været 
drøftet, at et af medlemmerne fra styregruppen skulle frikøbes for at arbejde med vejledningen. 
Det har imidlertid ikke været muligt at skaffe økonomiske midler til dette blandt de implicerede 
specialer, og DOS har af principielle årsager ikke ønsket at støtte denne proces. Da osteoporose 
kan blive udpeget som emne på næste møde vedr. NKR, kan frakturvejledningen blive overflødig. 
Der er derfor enighed om at afvente. GE skriver emnet på dagsordenen til BM 5. marts 2014.  
HP orienterer arbejdsgruppen 
 

i. √ Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: bidrag til fælles akut database: 
DOS er blevet anmodet om at fremkomme med høringssvar til en fremsendt tekst med ændring 
af indikatorer. Den foreslåede tekst drøftes indgående punkt for punkt og der opnås enighed om, 
hvor og hvordan teksten foreslås ændret.  
HP skriver forslag til en ændring af teksten, som SO og BD kommenterer.  
SO indsender.   

   
6.  UDDANNELSESUDVALGET 
a. √ Beskrivelse af UDDU: 

Den eksisterende tekst til beskrivelse af Uddannelsesudvalget (UDDU) har gennem nogen tid 
ligget på hjemmesiden. Den aktuelle tekster gennemgås og tilrettes, og teksten skal derefter 
udbygges med en beskrivelse af udvalgsmedlemmernes opgaver ved det kommende møde i 
UDDU. SK vil fremlægge den nye tekst på BM 5. marts 2014 
 

b.. √ Elektronisk logbog til læger under uddannelse: 
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse er ved at udarbejde netsiden ”logbog.net.”, som i 
fremtiden skal være det sted, hvor lægers kompetencer er nedskrevet. DOS har fået en 
anmodning om at være med i dette arbejde som et af de første specialer. Der skal dertil 
udarbejdes en ny skabelon til beskrivelse af specialerne, og det er op til det enkelte speciale, om 
man vil udarbejde en ny målbeskrivelse, eller om man vil anvende den eksisterende. SK anbefaler 
at den eksisterende og ret nye målbeskrivelse anvendes til brug for logbog.net, hvilket der er 
enighed om. SK mener ikke at den angivne deadline kan overholdes.  
SK svarer at UDDU ikke kan overholde den angivne tidsplan. 
 

c. √ Inspektorrapport fra 091213 Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte: 
Der er ingen særlige bemærkninger ved rapporten. 
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d. √ Inspektorrapport fra 091213 Aleris Hamlet, København: 

Rapporten har nogle få bemærkninger, som dog ikke vægtes særlig tungt. Der er enighed om, at 
et privathospital kan anvendes til uddannelse, da der er tale om en velfungerende afdeling, som 
kan bruges til målrettet træning i få men specielle opgaver. Der er kompetencer, der ikke kan 
opnås som f.eks. indenfor forskning, der ikke er taget ud af det generiske evalueringsskema for 
inspektorerne. 
 

e. √ Uddannelsesdag 2014: 
SK har fremsendt forslag til program. Pga. udenlandsk foredragsholder vil der være sessioner på 
engelsk. Af hensyn til diskussionen skal så mange sessioner som muligt foregå på dansk.  
SK tilretter programmet.  
 

f.  Arbejdsgruppe til vurdering af behov for en specialisteksamen, anbefaling til DOS efter 
2014.01.31. 
Arbejdsgruppens arbejde er endnu ikke afsluttet. 
 

g. √ Revision af målbeskrivelsen: 
Drøftet under punkt 6b 

   
7.  KVALITETSUDVALGET 
a. √ Beskrivelse af kvalitetsudvalget: 

Der har gennem nogen tid ligget en beskrivelse af KU på hjemmesiden, men CMJ har udarbejdet 
en ny beskrivelse. Der er enighed om, at disse 2 tekster med fordel kan sammenkøres, og at der 
fremover også skal beskrives udvalgsmedlemmernes arbejdsopgaver i KU. 
CMJ sammenkører teksterne og udarbejder en ny tekst.  GE sætter punktet på til næst BM 5. 
marts 2014.  
 

b. √ Danmarks bedste hospital: 
Dagens Medicin (DM) kårer årligt de bedste afdelinger fordelt på specialer samt Danmarks 
bedste hospital. CMJ har rettet henvendelse til DM, mhp hvilke parametre DM anvender i 
udarbejdelse af bedste afdeling. Der synes at være et skisma i det, som DM gerne vil, og 
muligheden for reelt at kåre den bedste afdeling, idet man sammenblander en række forskellige 
faktorer med store usikkerheder, som der ikke er taget hensyn til og som i flere tilfælde er 
fejlfortolket. Der var enighed om at emnet tages op i Kirurgisk Forum til drøftelse, med henblik 
på evt. fælles udarbejdelse af læserbrev til DM.  
GE skriver emnet på til dagsordenen til mødet i Kirurgisk Forum 3. februar 2014. 
 

   
8.  VIDENSKABELIGT UDVALG 
a. √ Beskrivelse af videnskabeligt udvalg: 

Den eksisterende beskrivelse af udvalget accepteres, men udbygges med en beskrivelse med de 
enkelte udvalgsmedlemmers opgaver.  GE skriver emnet på dagsordenen til næste BM 5. marts 
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2014. 
 

   
9.  Strategiplan  
a. √ Råskitse: 

KH gennemgår kort de emner, som de enkelte udvalg og redaktøren har indsendt som udkast til 
emner til Strategiplan 2014. De fremsendte emner vil blive drøftet på internatmøde 16. januar.  

   
10.  Kongressen 
a. √ Drøftelse af ny symposiemanual: 

Der er behov for en revision af den eksisterende symposiemanual. 
Det besluttes, at VU fremover har det overordnede ansvar for planlægning af symposier, og at 
det tilstræbes, at der hvert år vil blive afholdt et symposie i UDDU-regi, såfremt der er behov for 
det.   
OR vil udarbejde udkast til ny symposiemanual til beslutning på internatmøde fredag d. 17.januar 
2014. 
 

b. √ Feed back fra udstiller ved kongressen 2013: 
En af udstillerne har fremsendt et forslag om at deltagere fra industrien mødes forud for mødet 
med Bestyrelsen. Der er enighed om, at man skal drøfte dette med industrien.  
 

c. √ Gennemgang af opfølgningslisten fra kongressen 2013: 
Listen skal ajourføres løbende men ikke tages op på hvert BM. 
GE skriver opfølgning af listen på agendaen til mødet 24. juni 2014.  
Hvert bestyrelsesmedlem orienterer sig i listen 
 

d. √ Guildalforelæser: 
Der er forslået en Guildalforelæsning med emnet arthroplastik inden for håndrodskirurgi.  
Der er enighed om at emnet er for smalt, hvorfor 
SO vil rette henvendelse til fagområdet med forslag om emnet ændres til ”degenerative 
håndlidelser” der vil inkludere rodledskirurgien.   
 

e. √ Til orientering: forslag om emne til Guildalforelæser fremsendt fra organisationskomiteen for 
infektionsinteresserede ortopædkirurger: 
Organisationskomiteen for infektionsinteresserede ortopædkirurger har fremsendt et forsalg til 
person og emne til Guildalforelæsning 2014.  
KH svarer at valg af Guildalforelæser går på omgang mellem fagområderne, og at emnet kan 
bringes op som forslag senere. 
 

f. √ Til Orientering vedr. anmodning om lokale til afholdelse af Stiftende Generalforsamling ved DOS 
Kongressen 2014: 
GE svarer, at der vil blive reserveret et lokale. 
 

g.  Ansøgning om symposium til DOS Kongressen 2014: 
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De infektionsinteresserede ortopædkirurger har fremsendt et ønske om afholdelse af et 
symposium til DOS Kongressen med emnet ”ortopædkirurgisk infektionskirurgi”. Der er enighed 
om at det er et relevant emne, men at programmet skal specificeres og at indholdet skal have et 
passende niveau.  OR kontakter Klaus Kirketerp-Møller. 
 

   
11.  Website 
a.  Opfølgning af Vedtægter samt Politik for introduktion af nye behandlinger, implantater og 

medicinsk udstyr: 
Opdatering af hjemmesiden er effektueret.  

   
12.  Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi 
a. √ Praktiske oplysninger om opstart af specialeplanlægning 2014: 

Per Kjærsgaard-Andersen har fremsendt en forhåndsinformation om proceduren ved den 
kommende revision af specialeplanen.  
 

b. √ Revision af Specialeplan 2014 - udpegninger til specialegennemgange: 
SO orienterer kort om, hvordan revision af specialeplanen vil blive gennemgået på mødet 16. 
januar med Fagområderne og Kvalitetsudvalget. Det besluttes, at der skal afholdes et uddybende 
møde i Odense 29. april 2014 med deltagelse af 2 personer fra hvert fagområde, hvoraf den ene 
skal være formanden. Desuden inviteres 2 repræsentanter fra hver region. Fra Bestyrelsen vil 
deltage SO, KH, BD og CMJ. GE bestiller mødelokale  
GE sætter følgende på næste BM: Fastlæggelse af dagsorden og form for mødet vedr. 
specialeplanen.  
 

c. √ Program Kick Off møde 21. januar 2014: 
Der er indkaldt til Kick Off møde som start på revision af specialeplanen. SO gennemgår den 
fremsendte agenda. SO, BD og KH deltager i mødet. 

   
13.  Selskabets økonomi 
a.  HP gennemgår kort selskabets økonomi, som er pæn. Årsregnskabet foreligger endnu ikke. 
   

14.  DOS Fonden  
a.  Intet nyt. 
   

15.  Bulletinen 
a.  Intet nyt 
   

16.  Internationale relationer, herunder EFORT og NOF 
a. √ Horizon 2020: 

Selskabet har fra EFORT modtaget information om EU programmet Horizon 2020.  Forskere kan 
via Horizon 2020 søge om støtte til at gennemføre internationale forskningsprojekter, der 
understøtter EU’s politikker bl. a på sundhedsområdet, og der nævnes specielt området 
ortopædi og traumatologi.  
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SLJ sender informationen fra EFORT ud som nyhedsbrev.  
  

b. √ NOF working group education (svar) 
Selskabet er fra NOF blevet opfordret til at deltage i et nordisk samarbejde om uddannelse. 
Opfordringen har været drøftet, og der er enighed om, at selskabet skal følge de 
uddannelsesprogrammer, der finder sted i EFORT regi/EBORT eksaminer. 
 SK svarer NOF.  
 

c. √ Invitation: International Session in Annual Meeting NOV, Rotterdam februar 2014: 
Der er fremkommet invitation til at deltage i det hollandske selskabs årsmøde i Rotterdam.  
Der sendes ingen repræsentant fra DOS. GE afsender svar, at DOS desværre er forhindret i at 
deltage i år. 
 

d. √ OTWorld - Invitation Global Networking Area: 
BD er inviteret til at deltage i en kongres om medicinsk udstyr, men har besluttet ikke at deltage, 
og der er enighed om, at mødet ikke er relevant for Bestyrelsen.  

   
17.  Sixtus 2014 
a. √ Gennemgang af overordnet agenda, hele internatmødet: 

Agendaen godkendes uden ændringer. 
 

b. √ Møde med fagområder og Kvalitetsudvalg: 
 Agenda godkendes uden ændringer. 
 

c.  Eget internatmøde: 
Godkendes uden ændringer. 
 

d. √ Møde med industrien: 
Der påføres yderligere et punkt, hvorefter agenda godkendes.  

   
18.  Eventuelt 

  Intet under dette punkt.  
Mødet sluttes kl. 21.50 
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