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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 
Danish Orthopaedic Society 
Secretariat 

 
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE  

 
15. januar 2009 kl. 10.00-13.00 

 
Hotel Sixtus, Middelfart 

 
 REFERAT 

 
Bestyrelsen: Benn Duus (BDU), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Sajida Afzal (SA), Steen Lund 
Jensen (SLJ), Benny Dahl (BDA) 
Afbud: Per Kjærsgaard-Andersen, Finn Bjarke Christensen (FBC) (møde i 
Uddannelsesudvalget) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagens dagsorden blev godkendt med enkelte ændringer.  

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28. november 2008 

Referatet blev godkendt med enkelte ændringer.  
 

3. Meddelelser  
Der er enighed om at selskabet fortsat ønsker sig repræsenteret i www.medicin.dk. 
Jens Erik Varmarken er ny på området antibiotika.   
 
Der er modtaget referat fra mødet mellem bestyrelsens repræsentanter og SST vedr.  
hofteresurfacing og rygkirurgi.  
                                                                                                                                                           
BDU har sendt referat fra Lægeforeningens bestyrelse vedr. rekruttering af indiske 
læger. Lægeforeningens bestyrelse har haft foretræde for folketingets sundhedsudvalg, 
som har vist forståelse for lægeforeningens synspunkt.  
 
Der er fremsendt henvendelse fra Fod-ankel selskabet vedr. kriterier og forudsætning 
for en højt specialiseret funktion. Der er i bestyrelsen enighed om at beskrivelsen af de 
specialer der skal være til stede på hospitaler med højt specialiserede funktioner er en 
generel betragtning, som ikke nødvendigvis er gældende for den konkrete højt 
specialiserede funktion.  

 
4. Kirurgisk forum 

I forlængelse af henvendelsen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil dette blive 
sat på dagsordenen til mødet mandag d. 19. januar 2009.  
Vedr. punktet om indflydelse i DMS udarbejder BDU forslag til vedtægtsændring. I 
sager, der må anses for særligt relevante for et eller flere videnskabelige selskaber 
under DMS, bør DMS rette henvendelse til de pågældende specialeselskaber.  

 
 
 
 
 

 

http://www.medicin.dk/


5. DRG 
BDU informerede om arbejdet med at revidere dette område der påbegyndtes i 
sommeren 2008. Der er tale om en proces med øget involvering af fagområderne. Man 
har inden for det ortopædkirurgiske speciale i øjeblikket 25 DRG-grupper og dette 
antal vil blive øget for bedre at differentiere operationerne. Grupperingen skulle have 
været klar til præsentation i morgen for fagområderne. BDU fik bestyrelsens 
opbakning til beslutningen om, at man om nødvendigt venter til 2011 med at indføre 
den nye gruppering hvis der først på det tidspunkt foreligger en gennemarbejdet 
løsning.  

 
6. Internatmøde 2009  

Dagsorden og planlægning af møderne med uddannelsesudvalg, fagområder og 
industriens repræsentanter blev gennemgået.  

 
7. Forårsmøde 2009 i Odense 

BSO har aftalt med Niels Dieter Röck (NDR) at han er den lokale ansvarlige og vært 
for mødet. Den 6. februar 2009 holder BSO, NDR, og AvH møde med  repræsentanten 
for Radisson i Odense.  
DOS Honary Lecturer vil være Steven Canon, der vil holde foredrag om de engelske 
erfaringer med det private og det offentlige behandlingssystem. 
Der var enighed om at samtlige uddelinger finder sted fredag eftermiddag.  

 
8. NOF2010 

Styregruppen vedr. NOF2010 består af Kjeld Søballe, Søren Overgaard, PKA og  
Michael Ulrich Winther. Næste møde er i marts 2009 hvor formanden for NOF er 
inviteret.   

 
9. EFORT 

Vedr. EFORT2009 i Wien var der usikkerhed om registreringsproceduren for 
medlemmerne af bestyrelsen. Dette vil blive undersøgt yderligere.  

 
10. Eventuelt 

Der var i bestyrelsen enighed om at Dansk Ortopædisk Selskab fra og med 2010 kun 
afholder ét årligt møde. Dette afholdes således første gang i oktober 2010 hvor der 
også afholdes generalforsamling. Mødet i oktober 2010 planlægges afholdt onsdag, 
torsdag og fredag. Derefter tages stilling til den fremtidige form. Kommende DOS 
møder afholdes som følger: 
2011 i København idet det ikke har været muligt at booke andet 
2012 Århus  
2013 København 
2014 Ålborg  

 
 Benny Dahl 

Sekretær  
Dansk Ortopædisk Selskab 

17. januar 2009 

 


