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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 
Danish Orthopaedic Society 
Secretariat 

 
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE  

    
8. september 2008 kl. 09.30 – 12.30 

 
Hilton Airport Hotel, Kastrup 

  
Lokale: Forceti 

 
 DAGSORDEN 

 
Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Bo Sanderhoff Olsen 
(BSO), Finn Bjarke Christensen (FBC), Benny Dahl (BDA) 
Afbud: Sajida Afzal og Sten Lund Jensen (SLJ) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Den fremsendte dagsorden blev godkendt med enkelte ændringer.  
 

2. Godkendelse af referat 
Referatet fra bestyrelsesmødet 21. august 2008 blev godkendt med enkelte ændringer. 
 

3. Meddelelser  
PKA 
Torsdag d. 11. september 2008 har Dansk Medicinsk Selskab inviteret til en 
fremlæggelse af specialeplanlægningen for en række specialer. Bestyrelsen anser 
denne præsentation for væsentlig, idet der vil være repræsentanter fra Dansk 
Medicinsk Selskab i Det Rådgivende Udvalg. Der var enighed om at fokusere på 
fortsat sammenhæng mellem den akutte og den elektive aktivitet i specialet, samt at 
gøre opmærksom på størrelsen af specialet.   
M.h.t. til de uakfklarede punkter omkring den cervikale rygkirurgiske aktivitet stiles 
der mod et møde mellem bestyrelserne i Dansk Ortopædisk Selskab og Dansk 
Neurokirurgisk Selskab, og BDU foreslog man kunne meddele SST at der er tale om et 
fælles fagområde.  
 
FBC vil i forbindelse med et kommende møde i EuroSpine forhøre sig om eventuelle 
lignende problemstillinger i resten af Europa.  
Vedr. rækkefølgen af faglige symposier og uddannelsesudvalgets opgave i den 
forbindelse, skal dette på dagsordenen på internatmødet i januar 2009.  
 
En henvendelse fra Dansk Anæstesiologisk Selskab vedr. den ortopædkirurgiske 
aktivitet i forbindelse med anæstesiologernes årsmøde vil blive besvaret af formanden.  
 
Der var ingen øvrige meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.  
 
 
 
 
 
 



4. Møde i kirurgisk forum i dag kl. 13.30 
Den udsendte dagsorden blev gennemgået.  
BDU er blevet kontaktet af Lars Bo Svendsen vedr. forløbet af mødet 13. maj 2008 på 
Rigshospitalet. Der er igangsat initiativer som bl.a. omfatter vedtægtsændringer, 
aflønning af instruktører og fordeling af kursuspladser.     
 
 

5. Årsmødet 2008  
BSO meldte om stigende interesse fra industrien. Det har været nødvendigt at flytte 
enkelte stande.  
 

6. DOS fonden 
a. Ny tekst til selskabets hjemmeside 

BDU gennemgik udkastet til ny tekst vedr. ansøgning til DOS Fonden.  
 
 

7. Henvendelser til selskabet 
a. SAKS (Studerendes Almene Kirurgiske Selskab) 

UDDU varetager fremover kontakten til SAKS, da bestyrelsen finder det 
relevant at der gøres opmærksom på det ortopædkirurgiske speciale 
allerede under medicinstudiet.   

 
8. Hjemmesiden 

a. Upload af referenceprogram for hofte-frakturer 
BSO har haft kontakt til CMJ og bedt om tage kontakt til Sten Lund 
Jensen. BDU kontakter også CMJ. 
 

9. Uddannelsesudvalget 
Vedr. udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg understregede FBC 
betydningen af at der er fokus på uddannelse og videnskab. Det foreslås derfor, 
at UDDU har repræsentanter i de tre uddannelsesregioner, og at der bør sidde 
en professor i uddannelsesudvalget i hver region. Således foreslås FBC i Region 
Nord, Søren Overgaard i Region Syd og BDA i Region Øst. Derudover foreslås 
hovedkursuslederen og formanden for uddannelsesudvalget. Andreas Balslev 
Clausen blev foreslås som yngre lægers repræsentant. 
 
Vedr. uddannelse på privathospitaler redegjorde FBC for et møde 19. september 
2007 hvor det Regionale råd for lægers videreuddannelse vedtog at undersøge 
muligheder for at uddanne speciallæger i privat regi. Det er indtrykket at der 
fortsat er nogle uafklarede temaer bl.a. vedr. den praktiske tilrettelæggelse og 
økonomien. Bestyrelsen vil tage initiativ til afholdelse af et snarligt møde med 
Claus Möger og Marianne Breddam. 
 
Vedr. EBORT eksamen i Geneve i begyndelsen af oktober vil FBC redegøre for 
dette på bestyrelsesmødet 22. oktober.  
 

 
 



10. DRG 
BDU informerede om at udvalget er nedsat men mangler det første møde.  
15. september er der iflg. Svend Østgaard deadline vedr. status og eventuelle 
korrektioner. 

 
11. NOF2010 

BSO ønsker ikke det hovedansvaret som kasserer i forbindelse med NOF2010, 
men vil fortsat gerne bidrage med f.eks. kontakt til industrien. Der vil blive 
taget kontakt til Kjeld Søballe vedr. dette.   

 
12. EFORT 

12. og 13. september 2008 afholder Executive Commite møde i Lund vedr. en 
re-organisering. Således vil der fremover være en Presidential Steering 
Commite med færre repræsentanter. PKA er udpeget til at deltage i en 
arbejdsgruppe vedr. det videnskabelige program fra de foregående og 
kommende EFORT møder.  
Vedr. Travelling Fellowship afholdes dette i maj 2009 Norge (Bergen, 
Tronhjem og Oslo). Fristen for indstilling af kandidater er endnu ukendt. 
Bestyrelsen annoncerer information om ansøgninger i næste nummer af DOS 
Bulletinen. Annoncering i form af pause slides på årsmødet i oktober er en 
anden mulighed.   

  
 

13. Eventuelt 
Intet til referat. 

 

Benny Dahl 
Sekretær  

Dansk Ortopædisk Selskab 
28. september 2008 


