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Danish Orthopaedic Society
Secretariat

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 11. juni 2008 kl. 11.00-13.00

RAI-Amsterdam
Room H
DAGSORDEN
Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Finn
Bjarke Christensen (FBC), Sajida Afzall (SA), Benny Dahl (BDA)
1. Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt om retningslinier
for bestyrelsens fremtidige arbejdsform.
2. Godkendelse af referater
De manglende referater vil blive fremsendt.
3. Retningslinier for bestyrelsens arbejdsform
Der var enighed om at første udkast til referat fra bestyrelsesmøderne skal foreligge senest
to uger efter mødets afholdelse. I række øvrige retningslinier blev vedtaget.
Der var enighed om at udpegning af personer der skal repræsentere DOS er en
bestyrelsesbeslutning.
Der var enighed om at henvendelser vedr. selskabet rettet til enkelte
bestyrelsesmedlemmer, skal forwardes til den øvrige bestyrelse.
3. Meddelelser fra formanden
a) Inspektorer
Selskabet er blevet bedt om at udpege nye inspektorer til de tre uddannelsesregioner.
Dette skal ske således at Sundhedsstyrelsen kan orienteres inden den kommende
sommerferie.
b) Specialeplanlægning
Det udsendte udkast og ledsagebrev blev drøftet. Specialearbejdsgruppen afventer nu
tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen inden næste møde d. 24. juni. Bestyrelsen kontakter
hinanden så snart vi har en tilbagemelding.
c) NOF
PKA refererede morgenens møde i NOF' s bestyrelse. Økonomien er tilfredsstillende og
kontingentet fastholdes. Vedr. såvel Göran Bauer NOF Fellowship og Göran Bauer Grant
var der danske modtagere. Der var relativt få ansøgere og det blev besluttet at der skal

gøres mere for gøre opmærksom på disse støttemuligheder.
Vedr. NOF kurser og symposier kan man arrangere disse i forbindelse med lokale møder
og få økonomisk støtte hertil. Dette kunne være relevant i forbindelse med
onsdagssymposier afholdt i forbindelse med DOS møder. NOF2012 finder sted i
Talin, Estland en af de to første uger i maj. Formanden for det hollandske ortopædiske
selskab bliver i den forbindelse præsident. I de år hvor der ikke er NOF møde er det
besluttet at afholde spring meeting med de nationale bestyrelser i det land som holder NOF
kongressen det følgende år. Af organisatoriske grunde vil dette blive Estland i 2009 og ikke
Århus. Mødet planlægges at finde sted torsdag og fredag i ugen efter Påske. På morgenens
møde havde PKA rejste spørgsmålet om forsamlingens beslutningsdygtighed set i lyset af
de sene ændringer i dagsordenen. Dette var taget til efterretning.

Den samlede bestyrelse og uddannelsesudvalgets formand deltog herefter i et plenar om
Uddannelsesforhold og Acta Orthopaedica.
Vedr. uddannelsesforhold fremlagde medlemslandende en præsentation, der for de flestes
vedkommende også omfattede en vurdering af det fremtidige behov for speciallæger i ortopædi.
Særligt havde den norske repræsentant nogle illustrative prognoser.
Vedr. Acta Orthopaedica var der, ud over nøgletal for økonomi og oplag, et særdeles informativt
indlæg fra tidsskriftets statistiske konsulent Jonas Ranstam.
4. Dansk Medicinsk Selskab
Benn Duus har gennemgået DMS hjemmeside, herunder repræsentantskabet og DOS´
kandidater. Vi har p.t. kun udpeget seks ud af ni mulige medlemmer af repræsentantskabet.
Forkortelsen DOS er anvendt for Dansk Opthalmologisk Selskab, men forkortelsen er ikke
anført ud for Dansk Ortopædisk Selskab. I Håndbogen for Danske Speciale er specialet
ortopædi slet ikke nævnt. . Der vil blive taget kontakt til DMS vedr. dette.
5. Æresmedlemmer
Der er nu udarbejdet oversigt over æresmedlemmer i Dansk Ortopædisk Selskab.
6. Syns- og skønsager fra Lægeforeningen
PKA har været i kontakt med Lægeforeningen og aftalt at Lægeforeningen fremover sender
en mail med relevante oplysninger om Syns- og skønsager til selskabets sekretær. Herefter
kan bestyrelsen via mail beslutte hvem der skal udpeges. Man undgår således at alle
sagsakterne sendes med almindelig post til selskabets sekretær.
7. Reduktion i medlemsgebyr
Formalia er at der er tale om en samlet medlemskontingent, og at det ikke er muligt at få
kontingentnedslag selvom man som medlem ikke ønsker at få tilsendt Acta Orthopaedica.
8. DRG-invitation fra Sundhedsstyrelsen
Benn Duus gennemgik henvendelsen fra Sundhedsstyrelsen vedr. DRG-grupperingen. Det
foreslås at der gøres plads til nytænkning, og at DRG-beslutninger varetages af de enkelte
fagområder. Inden 1. juli skal Selskabet meddele Sundhedsstyrelsen hvem der er udpeget.
Benn Duus har været i kontakt med de relevante personer omkring dette forløb.

9. Dansk Medicinsk Selskab
Bestyrelsen anerkender, i overensstemmelse med formandens beretning på den nyligt
overståede Generalforsamling i Aalborg, at det akutte behandlingsområde fremover kan
varetages af et andet speciale end det ortopædkirurgiske. Efter mødet om det nye
fagområde Akut Medicin i Domus Medica tirsdag d. 17. juni vil bestyrelsen beskrive sin
holdning yderligere, m.h.p. upload til selskabets hjemmeside.
Der er allerede nu enighed om at de funktioner der skal indgå i dette nye fagområde skal
dække alle relevante behandlings- og udredningsområder, og at man skal stile imod at der
bliver tale om et egentligt speciale.

10.
Årsmødet 2008
Kandidaterne til åretes Guildalforelæser og Presidential Lecturer blev drøftet.
Der stiles mod præsentation af referenceprogram for lumbale spondylodeser som bør være
tilgændelig på selskabets hjemmeside en måned før Årsmødet. Det planlægges
præsentation af det reviderede referenceprogram for distale radiusfrakturer.
11.
DOS-Bulletin
SA informerede om deadlines og annoncering.
12.
Hjemmesiden
Spørgsmålet om selskabets logo, brevpapir o.lign. blev herefter drøftet.

13.
Uddannelsesudvalget
Udvalget har ikke haft møde siden sidst. Næste møde er planlagt til d. 20. juni 2008 i
Odense. Yderligere informationer præsenteres på næste bestyrelsesmøde.
14.
Økonomi
Accept af møde i 2012 i Ålborg og Scandinavia 2011. Internatmødet 2009 finder sted på
Konferencehotel Sixtus Middelfart 15. og 16. januar 2009.
15.
EFORT
EFORT bekræfter at hotelbookningen til mødet i 2011 i København er påbegyndt. M.h.t.
EFORT stiler bestyrelsen imod at øge aktiviteten i efteråret 2008 m.h.t. planlægningen af
EFORT2011.
Camilla Ryge er udpeget som deltager i en ad hoc gruppe m.h.p. planlægningen af EFORT
Travelling Fellowship der slutter i Århus i 2010.
16.
DOS Fonden
Bestyrelsen drøftede en række forhold omkring DOS Fonden i forlængelse af
tilkendegivelserne på generalforsamling i Aalborg.
Herefter blev forholdet omkring fælles afholdelse af DOS og NOF/EFORT møder. En

løsning kunne være at generalforsamlingerne de to år afholdes i efteråret.

17.
DOS fonden
Se ovenfor.
18.
Eventuelt
NOF2010 skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen fremover.
PKA og BSO fortsætter drøftelserne med Kjeld Søballe omkring NOF2010.
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