
  

   

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Onsdag d. 5. marts 2014, kl. 9.30 – 16.30  
 

Sted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense, 
Patienthotellet: 5. sal, nord 

 
REFERAT  

 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 
Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Benn Duus (BD), Søren Kold (SK), Claus Munk Jensen (CMJ), 
Steen Lund Jensen (SLJ), Henrik Palm (HP) og Gitte Eggers (GE) ref. 
Ole Rahbek (OR) deltager via skype under punkterne 8 og 10, kl. 13.30.  
 
Gæst: ledende overlæge Niels Dieter Röck, Odense Universitetshospital, kl. 10.30 – 11.00: ”Hvordan DOS kan bruge 
LVS i en offensiv strategi”. 
 

1.  Godkendelse af dagsorden: 

  Dagsordenen godkendes med tilføjelse af et par punkter. 

   

2.  Godkendelse af referater: 

a. v Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15. januar 2014: 
Referatet godkendes uden ændringer og kan lægges på hjemmesiden. 
 

b v Godkendelse af referat fra DOS bestyrelsens internatmøde 16. og 17. januar 2014: 
Referatet godkendes uden ændringer.  
 

c v Godkendelse af møde med fagområder og kvalitetsudvalg d. 16. januar 2014: 
Referatet godkendes uden ændringer.  
GE fremsender referatet til mødedeltagerne. 
 

d v Godkendelse af referat fra møde med industrien 17. januar 2014: 
Referatet godkendes uden ændringer. 
GE fremsender referatet til mødedeltagerne. 
 

e v Gennemgang af referat for møde i Kirurgisk Forum 3. februar 2014: 
Referatet gennemgås. Referatet er udsendt til mødedeltagerne med henblik på godkendelses på næste møde i 
Kirurgisk Forum 8. sept. 2014. 

   

3.  Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning 

a. √ Høring over bekendtgørelser vedrørende almen praksis - SVAR TIL LVS SENEST 17. FEBRUAR KL 10.: 
Taget til efterretning. 
 

b. √ National klinisk retningslinje vedr. polycystisk ovarie syndrom i høring - svar LVS 3. marts: 
Taget til efterretning. 
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c. √ Udpegning af medlemmer til Følgegruppe til opfølgning på evalueringen af kommunalreformen i forhold til 
genoptræning og rehabilitering: 
DOS indstiller ingen kandidat. 
 

d. √ Høring over udkast til ny bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. - svar 
LVS 3. marts: 
Taget til efterretning. 
 

e.  Høring 2. version af DDKM for det præhospitale område: 
Taget til efterretning.  

   

4.  Generel orientering, ikke drøftelse 

a.  Kontakt til presse og myndigheder: 
Der har ikke været kontakt til hverken presse eller myndigheder siden sidste bestyrelsesmøde i DOS.  
 

b.  Orientering vedr. SST´s nationale udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR): 
Der har ikke været afholdt møde siden sidste møde i DOS. 
 

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

d.  Orientering vedr. SST´s arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR: 
Der har ikke været afholdt møde siden sidste møde i DOS. 
 

e. √ Invitation til og referat fra LVS årsmøde fredag den 24. januar 2014: 
KH har deltaget i LVS’ årsmøde og referer kort derfra. Et af de punkterne, der blev drøftet, var samarbejdet 
mellem industrien og sygehussektoren. Det blev nævnt, at ikke alle leverandører er med i LIF og dermed 
underlagt det etiske regelsæt, som er en del af ELNI reglerne. Det blev derfor anbefalet at undersøge dette, 
inden der startes samarbejde med den pågældende leverandør. 
 

f. √ Svar fra sundhedsministeren ved. sporing af implantater: 
Gigtforeningen har orienteret SO om en drøftelse, som GF gennem nogen tid har haft med Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse vedr. ønsket om etablering af et implantatregister. Flere faktorer gør sig gældende 
før et sådan register kan oprettes, bl.a. er der p.t. ikke økonomiske midler til rådighed til projektet. 
 

g. √ Udpegning af medlemmer til Arbejdsgruppe 1 om stratificering, specialiseringsniveauer og 
genoptræningsplaner: 
SO har svaret LVS, at DOS gerne vil indstille Anders Odgaard. Dette er godkendt.  
 

h. √ Høring af DRG grupperingslogikken for 2015: 
SVEO har fremsendt orientering om den nye DRG grupperingslogik for 2015.  Et af de punkter, der kan få 
størst betydning for det ortopædkirurgiske speciale er på FAM-området, idet skadestuepatienter og patienter, 
hvor henvisningsdato og behandlingsdato er den samme, fremover får hvert sit DRG-nr.   
  

i  Orientering fra møde om RADS: 
SO har været til møde i arbejdsgruppen, som arbejder med ændring af de aktuelle retningslinjer for 
tromboseprofylakse. Der er dog behov for endnu et møde i arbejdsgruppen inden de endelige anbefalinger 
kan fremlægges for RADS, hvilket skal ske ved et møde i RADS d. 8. maj 2014. 
 SO deltager også i dette møde.  
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5.  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen 

a. √ Frakturvejledning (fra Sixtusmødet): 
HP og SO sidder i en arbejdsgruppe som arbejder med sekundær og tertiær profylakse af osteoporotiske 
frakturer. Siden sidste møde i arbejdsgruppen har emnet været genstand for en drøftelse i bestyrelsen i DOS. 
Her har man kendskab til at osteoporose formentlig bliver emne for en NKR i 2015, hvorfor det arbejde, der 
planlægges i arbejdsgruppen for frakturvejledning, sikkert snart vil udgå fra SST, og med en fast skabelon 
(PICO, GRADE mv) og medfølgende finansiering. DOS foreslår derfor at arbejdsgruppens arbejde sættes i bero 
indtil endelig afklaring af NKR. 
 

b.  Dialog vedr. kandidat til posten som næstformand i perioden 2014 – 2016: 
Efter gennemførelse af en fastlagt procedure er Bestyrelsen blevet enige om forslag til kandidat til posten som 
næstformand i selskabet i periode 2014 – 2016. SO har kontaktet kandidaten, som er interesseret i at påtage 
sig opgaven.  
Kandidatens navn skal offentliggøres i DOS Bulletinen 2014 og præsenteres som bestyrelsens kandidat på 
generalforsamlingen d. 23. oktober 2014.  
 

c. √ Udpegelse af ny forfatter til medicin.dk til afsnit om Knoglemorfogene proteiner: 
SK er i øjeblikket referent, men vil gerne være forfatter. Der er enighed om at spørge Benny Dahl, om han evt. 
kunne være interesseret i at påtage sig opgaven som referent.  
SO kontakter Benny Dahl, men han er ikke blevet indstillet hvorfor SO i stedet Martin Gehrchen.  
 

d. √ Access to Registry Datasets: 
En medicovirksomhed har sendt en anmodning til SST om tilladelse til at foretage dataudtræk på 
virksomhedens produkter. SST har spurgt SO omkring en række forhold. DOF (Dansk Ortopædisk 
Fællesdatabase) har flere gang drøftet problemstilling med udlevering af data til industrien, da der er tale om 
følsomme data, og sådanne har ikke tidligere har været udleveret. Efter drøftelse i Bestyrelsen er der enighed 
om at deltage i et møde mellem SST, Danske Regioner og DOS for at drøfte dette. Fra DOS foreslås at SO, CMJ 
og SLJ deltager i mødet. 
SO vender tilbage vedr. status for processen. 
 

e. √ Dialogmøde med Niels Dieter Röck: ”hvordan DOS kan bruge LVS i en offensiv strategi”: 
NDR er for 3 år siden af DOS indstillet til bestyrelsesmedlem i LVS. DOS har et ønske om en orientering om 
arbejdet i LVS´ bestyrelse som helhed og NDRs arbejde i særdeleshed.  
NDR: LVS er en paraplyorganisation. SST bruger LVS meget, bl. a. til samarbejde vedrørende høringer inden 
beslutning af sundhedsfaglige lovforslag. Det er i LVS´ bestyrelse besluttet, at alle specialer skal have tilsendt 
alle høringer, der udgår fra LVS.  NDR deltager i alt, som har med indstilling af personer til diverse grupper, der 
har med det ortopædiske speciale at gøre. NDR gennemgår til almindelig orientering som et eksempel 
dagsordenen fra sidst afholdte bestyrelsesmøde møde i LVS.  
LVS har et tæt samarbejde med Lægeforeningen, men det er vigtigt, at de 2 foreninger ikke nødvendigvis har 
samme holdning til problemstillinger. 
Der er enighed fra både DOS og LVS om, at der er en god og udbytterig kommunikation mellem de 2 instanser.   
 

f. √ Sparringsgruppe om Sundhedsstyrelsens nationale kampagne vedr. osteoporose: 
HP har været til møde i sparringsgruppen og orienterer kort derfra. Der er fremkommet midler - bl.a. fra en 
satspulje - til en kampagne, i hvilken der skal orienteres bredt til offentligheden om osteoporose. 
Næste møde afholdes i august og kampagnen skal løbe af stablen i nov. 14. 
 

g. √ Høringsbrev vedr. ændring af bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.: 
Hovedændringen er, at jordemødre nu også skal indberette bivirkninger, samt at formodede bivirkninger 
fremover også skal indberettes.  
BD gør i den forbindelse opmærksom på, at der også er pligt til at indberette bivirkninger i forbindelse med 
implantatsvigt. Der er enighed om at SLJ skal sende dette ud som et nyhedsbrev med relevante links. 
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h. √ Ref. fra SST vedr. infektionsprofylakse perioperativt: 
Jens Erik Warmarken, der er valgt af DOS til deltagelse i arbejdsgruppen, har fremsendt referat fra 
arbejdsgruppens seneste møde. Dette tages til efterretning.  
SO vil kontakte Jens Erik Varmarken om muligheden for at anvende GRADE 
 

j  Anmodning om deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse i Canada. 
En canadisk kollega har spurgt om mulighed for at DOS kan udsender et link med en spørgeskemaunder-
søgelse til selskabets medlemmer via et nyhedsbrev.  
SO pointerer, at det er vigtigt, at se spørgeskemaet inden det sendes ud, da det ikke må være for omfattende.  
KH vil bede om at få linket tilsendt. 
SK foreslår, at man fremover anmoder om at sådanne henvendelser sendes videre til fagområderne til 
behandling der.  
  

i  Drøftelse af kåring af Danmarks bedste afdeling: 
DOS har sammen med DKS i regi af Kirurgisk Forum fremsendt en henvendelse til LVS vedr. en tidligere drøftet 
sag om udpegning af landets bedste hospital i Dagens Medicin. LVS har valgt ikke gå videre med sagen.  
Der er efterfølgende i DOS´ bestyrelse enighed om, at der i regi af KF skal udarbejdes et statement til 
offentliggørelse i Dagens Medicin. Brevet underskrives af alle formænd fra de specialer, der deltager i KF.  
CMJ vil til bestyrelsesmødet 24. juni udarbejde et udkast, som efter godkendelse i DOS, sendes til godkendelse 
i KF.  
 

k  Møde med Gigtforeningen: 
DOS og GF har gennem nogen tid haft en tæt og udbytterig kontakt, og KH og SO skal til møde i GF. Flg. emner 
foreslås drøftet på mødet.:  

 Genoptræning efter operation og forebyggelse og behandling af osteoartrose. 
 Implantatregister (se punkt. 4.f) 

Med baggrund i det gode samarbejde med GF, er der enighed om, at selskabet med fordel på lignende måde 
kan indlede samarbejde med andre relevante foreninger.   
HP fremlægger ved mødet 14. maj forslag til relevante foreninger.  

   

6.  UDDANNELSESUDVALGET 

a. √ Gennemgang af beskrivelse af UDDU inkl. beskrivelse af udvalgsmedlemmernes opgaver i udvalget (fra 
Sixtusmødet): 
SK har femsendt en beskrivelse af UDDU.  Beskrivelsen har tidligere været drøftet. Det nye er, at der er tilføjet 
en beskrivelse af uddannelsesmedlemmernes rolle.  Den nye tekst godkendes og kan lægges på hjemmesiden. 
SLJ lægger teksten på hjemmesiden 
 

b. √ Invitation til temadag for de specialespecifikke kurser den 27. marts 2014: 
Det er aftalt, at Per Wagner deltager i temadagen. UDDU får senere et referat. 
 

c. √ Orientering: Deltagelse i EBOT møde, Lissabon 2014: 
SK er forhindret i at deltage, hvorfor Niels Wisbech-Pedersen deltager i stedet. 
 

d. √ Vedrørende inspektorrapport fra et opfølgende besøg den 15. og 16. januar 2014 på Ortopædkirurgisk Afdeling 
O, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Hospital: 
Begge rapporter er pæne.  
 

e. √ Formalia omkring og gennemgang af inspektorkorps: 
Forretningsgangen er at Sundhedsstyrelsen melder til DOS, når der mangler inspektorer på nogle poster, og 
anmoder DOS om anbefaling af nye inspektorer. Samtidig kan kandidater selv melde sig, hvis de ønsker at 
blive udsendt som inspektor.  
Den fremsendte liste bliver gennemgået, og der er enighed om at bestyrelsen tilslutter sig de fremlagte 
forslag. 
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f. √ Deltagelse i DOS uddannelsesudvalgsmøder.  
Et af medlemmerne i UDDU har af karrieremæssige årsager ønsket på sigt at trække sig fra udvalget til næste 
generalforsamling.  UDDU har en række underudvalg og et medlem af et af disse udvalg vil fremover deltage i 
flere af UDDU’s møder, indtil der skal foretages valg af nyt medlem til UDDU på generalforsamlingen 2014.   
 

g √ Vedrørende inspektorrapport fra et opfølgende besøg den 8. januar 2014 på Ortopædkirurgisk Klinik, 
Rigshospitalet: 
Rapporten viser, at der er sket fremgang siden sidste rapport, og at der er sket stramninger på flere af de 
punkter, der gav anledning til kommentarer i sidst rapport, men der er fortsat mangler.   
   

   

7.  KVALITETSUDVALGET 

a. √ Gennemgang af beskrivelse af KU inkl. beskrivelse af udvalgsmedlemmernes opgaver i udvalget (fra 
Sixtusmødet): 
 CMJ har fremsendt en opdateret beskrivelse af KU, nu med beskrivelse af udvalgsmedlemmernes rolle i 
udvalget.  
Beskrivelsen bliver gennemgået og tilrettet. Når den er klar kan SLJ kan lægge den på hjemmesiden. Emnet 
drøftes igen på bestyrelsesmødet 24. juni. 
 

b.  Mødedato for kursus for fagområderne vedr. begreber til udarbejdelse af KKR (fra Sixtusmødet): 
CMJ skal deltage i et møde i Sundhedsstyrelsen om de begreber, der skal anvendes ved udarbejdelse af KKR. 
Da der er ledige pladser på kurset har SST tilbudt CMJ at flere medlemmer af KU kan deltage på kurset ad hoc. 
  

c.  Tidsplan for udarbejdelse af KKR i DOS regi (fra Sixtusmødet): 
Emnet er på dagsordenen ved næste møde i KU.  
 

d.  Hosting af fagområdernes hjemmesider via DOS´ hjemmeside (fra Sixtusmødet): 
Nogle fagområder har fravalgt at hoste deres hjemmeside via DOS hjemmeside. KU vil tage emnet op på 
næste KU møde, hvor alle fagområder er repræsenteret.   
SLJ foreslår, at der på sigt afholdes et møde mellem webmasters fra fagområderne, SundVision og SLJ. Dette 
tages op senere. 
 

e. √ Definition af klinisk dokumentation: proces frem til DOS-kongressen 2014: 
SO orienterer om at SAKS har tilbudt deltagelse i arbejdet med udarbejdelse af en definition af begrebet klinisk 
dokumentation. I første omgang ligger arbejdet i regi af KU.  
SAKS vil blive holdt orienteret via KU. 

   

8.  VIDENSKABELIGT UDVALG (kl. 13.30) 

a. √ Gennemgang af beskrivelse af VU inkl. beskrivelse af udvalgsmedlemmernes opgaver i udvalget (fra 
Sixtusmødet): 
OR har fremsendt en revideret beskrivelse, nu udbygget med ansvarsområder for de enkelte medlemmer.  
Ændringerne bliver gennemgået og godkendt. SLJ lægger beskrivelen på hjemmesiden. 
 

b. √ Enquete om hjemmesiden (fra Sixtusmødet): 
Skemaet, som blev drøftet på Sixtusmødet, er siden blevet revideret og er nu bygget mere kronologisk og 
logisk op. Der er enighed om ændringerne, hvorfor SLJ sender det ud med næste nyhedsbrev. 

   

9.  Strategiplan 

  Gennemgang af opdateringer: 
Der er kun fremkommet en enkelt kommentar siden sidste BM. Dokumentet tilrettes, hvorefter det lukkes ned 
for kommentering på google.   
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10.  DOS kongressen 
a. √ Gennemgang af foreløbigt program for kongressen 

Det foreslåede program gennemgås og tilrettes. OR fremsender ny program til næste bestyrelsesmøde. 
 

b. √ Gennemgang og godkendelse af invitationsbrev til Industrien 
Udkast til invitationsbrevet godkendes og GE udsender brevet medio marts 2014 
 

c. √ Muligheder for supplerende lokaler på eller i nærheden af Radisson: 
Der er skaffet supplerende lokaler på Radisson Blu Hotel, og der bliver således ikke behov for at leje andre 
lokaler.  
  

d. √ Arthrex - forslag til frokostsymposier til DOS 2014 
GE sender godkendelse af symposiet til Arthrex. 
 

e. √ Parkering for udstillere ved DS Kongressen  
Der er givet tilsagn om fri parkering for såvel overnattende gæster som udstillere. Er anført i invitationsbrevet.  

   

11.  Website 

  Bestyrelsens Klumme!” 
Som en del af strategiplan 2014 skal der fremover med faste intervaller forfattes en ”bestyrelsens klumme” til 
offentliggørelse på hjemmesiden.  
GE sætter emnet på som fast punkt dagsordenen til fremtidige bestyrelsesmøder.   

   

12.  Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi 

a.  Planlægning (dagsorden og form) af forberedende møde 29. april 2014 med fagområder og repræsentanter fra 
regionerne forud for møde med Sundhedsstyrelsen.: 
SO fremlægger forslag til en dagsorden. Flg. skal inviteres til mødet: 
Formand for hvert fagområde samt yderligere 1 repræsentant fra fagområdet. Derudover en repræsentant fra 
hver region. Fra bestyrelsen deltager SO + BD + KH + CMJ.  
SO vil anmode om at få fremsendt dagsorden og monitorering af specialeplanen til mødet i SST forud for DOS´ 
eget møde 29.04.14. SO udarbejder invitation. 

   

13.  Selskabets økonomi 

a. √ Tilretning af udgiftsmanual for udvalgsmedlemmernes i forbindelse med kongresser m.v. i DOS-regi: 
Udgiftsmanualen bliver gennemgået og godkendes. SLJ lægger den på hjemmesiden 
 

b. √ Gennemgang af udkast til regnskab for Dansk Ortopædisk Selskab for 2013:  
HP gennemgår kort udkastet til årsrapporten. Det ser pænt ud. Regnskab og procentfordelingen godkendes. 
 HP orienterer revisor, således at regnskabet kan ligge til underskrift på mødet 14. maj 2014. 

   

14.  DOS Fonden 

a.  Stillingtagen til uddeling af fondsmidler ved 1. uddeling 2014, pr. februar 2014: 
Der er indkommet i alt 32 ansøgere, heraf er 5 gengangere. Listen bliver gennemgået og der opnås enighed 
om fordeling af fondsmidlerne. GE skriver svarbreve til ansøgerne. 
 

15.  DOS Bulletinen 

a.  Intet aktuelt 
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16.  Internationale relationer, herunder EFORT og NOF 

a. √ EFORT Fora 2014 – Invitation 
Der er åbnet mulighed for at importere et næsten færdigt symposium til en national kongres med tre forud 
angivne emner.  
Det har ikke interesse for DOS kongressen. Det kunne måske være af interesse for traumeselskabet, hvorfor  
SK vil orientere traumeselskabet 
 

b. √ EFORT - A NEW INITIATIVE: Fellowship platform 
EFORT har fremsendt et oplæg til deltagelse i en fælles platform for alle fellowships, der udbydes I Europa. 
DOS har ikke sådanne aktiviteter, og kan derfor ikke gøre brug af tilbuddet.   
 

c. √ BJJ / EFORT TR fellowship 2014 
Der er fremsendt tilbud om at sende deltagere til et fellow ship i London i forlængelse af EFORT kontresssen i 
juni 2014. BD har videresendt invitationen til de ledende overlæger til behandling lokalt. 
Der er ikke indkommet svar efterfølgende.   
 

d. √ EFORT General Assembly London - invitation and call for application 
Der skal under generalforsamlingen ved EFORT kongressen 2014 foretages valg til nogle bestyrelsesposter i 
EFORT.  SO har svaret på henvendelsen.  
Der vil under EFORT kongressen blive afholdt en række strategimøder med forskellige emner, og EFORT beder 
om at deltagerne på forhånd tilmelder sig disse møder afhængig af interesse. Skema til tilmelding medsendes. 
Deltagerne fra DOS bestyrelsen fordeler sig i de forskellige grupper.  
 

e. √ INVITATION Precongress NOF Meeting NOF Congress in Helsinki 13.00 hrs, May 6th, 2014 
SO, KH deltager i mødet i Helsinki. Bestyrelsen beder om at flg. punkter tages op på mødet:  
Der skal rettes op på tidsintervaller for indbetaling af kontingent  

   

17.  Eventuelt 

a.  RKKP har besluttet at indføre et nyt prioriteringskoncept med henblik på fordeling af økonomiske midler til 
databaserne. Fremover er det ikke længere nok at være en godkendt klinisk database for at få tildelt midler. 
Der er udarbejdet et skema, som skal udfyldes med henblik på prioritering. Skemaet er aktuelt i høring hos 
styregruppeformændene med deadline 1. april  

 
  

Godkendt på Bestyrelsesmøde 14. maj 2014 
Søren Overgaard/ge 
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