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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
Danish Orthopaedic Society
Secretariat

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
6. marts 2009 kl. 09.00 til 15.00
Hilton, Kastrup
Referat

Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Bo Sanderhoff Olsen
(BSO), Sajida Afzal (SA), Finn Bjarke Christensen (FBC), Steen Lund Jensen (SLJ),
Benny Dahl (BDA)
1. Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punktet Web-master.
Endvidere var der enighed om at indlede bestyrelsesmødet med en gennemgang af
fremsendte abstract til forårsmødet i Odense og planlægning af de videnskabelige
sessioner.
2. Gennemgang af abstracts
FBC gennemgik scoringssystemet og den procedure der har været anvendt. SLJ vil
undersøge muligheden for at man via password kan rette og foretage justeringer af
indsendte abstracts frem til dead-line.
Bestyrelsen gennemgik herefter de individuelle vurderinger.
3. Planlægning af forårsmødets videnskabelige sessioner
Der blev planlagt i alt seks videnskabelige sessioner, og chairmen blev udpeget.
4. Godkendelse af referater
• Bestyrelsesmødet 15. januar 2009
• Bestyrelse og UDDU 15. januar 2009
• Bestyrelse og industriens repræsentanter 16. januar 2009
• Mødet med fagområderne 16. januar 2009
• Bestyrelsesmøde 13. november 2008
5. Meddelelser og henvendelser til selskabet
• Osseointegrerede proteser
Sundhedsstyrelsen har bedt det onkologiske fagområde om en vurdering af
varetagelsen af behandlingen med osseointegrerede proteser. I den
forbindelse har det onkologiske fagområde rettet henvendelse til bestyrelsen
og bedt om en vurdering.
Bestyrelsen finder at det er væsentligt at der etableres samarbejdsaftaler
mellem flere centre, og at der i den forbindelse tages hensyn til øvrige
indikationer som f.eks. traumatiske amputationer.

• SAKS og jubilæumssymposium
SAKS har meddelt at man gerne onsdag d. 21. oktober 2009 vil afholde sit
jubilæumssymposium.
• Vejledning vedr. symposier
Uddannelsesudvalget har fremsendt vejledning vedr. fremtidige symposier.
Vejledningen blev gennemgået og godkendt med enkelte rettelser.
• Anbefaling vedr. artikel om kliniske procedurer til UFL
Bestyrelsen finder at kliniske procedurer eret fagligt område som bestyrelsen
ikke specifikt skal vurdere.
• Kodeønsker
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man søge om at få oprettet nye
behandlingskoder. Bestyrelsen har fra DSHK fået en henvendelse om en
kode for scapulohumeral artroskopi og trochleaplastik. Henvendelsen en
videresendt til formanden for selskabets DRG-udvalg.
• Samarbejde DOS-FSOS: Henvendelse
Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) har rettet
henvendelse til selskabet vedr. et evt. samarbejde. Der stiles mod et snarligt
møde.
• Udfærdigelse af Guidelines vedrørende Degenerative Ryglidelser
Bestyrelsen blev orienteret om det første møde mellem repræsentanterne for
DOS og DNKS.
• Henvendelse til SST vedrørende Hip Resurfacing
Hip Resurfacing vurderes af SST som værende en etableret behandling, der
bør følges tæt via Dansk Hoftealloplastik Register efter fastlagte guidelines.
• Aflønning af inspektorer
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. frihed med løn i forbindelse
med yngre kollegers inspektorrolle. SA har været i kontakt med SST vedr.
dette. Bente Frederiksen, SST har oplyst at transportudgifter betales af SST,
men at lønnen skal betales af den region hvor inspektoren er ansat. Der er
møde mellem SST og Danske Regioner om dette emne den 16. april 2009.
• Nye procedurer
Bestyrelsen tager henvendelse til efterretning.
• Scoringssystemer til hjemmesiden
Der er fremsendt forslag om at selskabet på sin hjemmeside har de mest
anvendte kliniske ortopædiske scoringssystemer. Bestyrelsen finder at der på
selskabets hjemmeside skal henvises til de relevante fagområder.

6. Forårsmøde 2009 i Odense
• Forslag til abstract-evaluering (FBC)
FBC præsenterede forslag til abstract-evaluering som er anvendt i
forbindelse med abstracts til forårsmødet i Odense. Bestyrelsen udtrykte
tilfredshed med forslaget. Se i øvrigt punkt 2..
• Gennemgang af alle abstracts samt udfærdigelse af sessioner
Der er enighed om at bestyrelsen stiler mod at udpege en scientific group
med tre medlemmer.
• Tiltrædelsesforelæsning af Peter Magnusson
Der var enighed om at invitere Professor i fysioterapi og rehabilitering
Peter Magnusson, Bispebjerg Hospital.
• Potentielle kandidater til Æresmedlemskab
En forslag til kandidat til Æresmedlemsskab blev drøftet og en enig
bestyrelse tiltrådte forslaget.
• Status på de enkelte dage
Det sociale og videnskabelige program samt praktiske forhold vedr.
generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt.
• Udkast til formandsberetning
Med hensyn til medlemstilgang og afgang tilgår der meddelelser fra
Lægeforeningens registreringsafdeling jævnligt vedr. Det fremsendte
udkast til Formandsberetningen blev godkendt med enkelte rettelser.

7. WEB-master
Der var enighed om at det har været en betydelig forbedring at proceduren for
ansøgninger til DOS fonden er blevet ændret. Fremover stiles der mod re-design af
selskabets hjemmeside.
8. Økonomi og kassererens kommentar
Selskabets økonomi er tilfredsstillende.
9. NOF2010 / NOF generelt
• Status på vedr. NOF2010
Der har ikke været mødeaktivitet vedr. NOF2010. Dette er planlagt til 27.
marts 2009 i Århus hvor NOF bestyrelsen er inviteret. First Announcement
forventes udsendt inden for kort tid.
• Estland 15.-18. april 2009
Rejseplanen er fastlagt og hele bestyrelsen deltager, med afholdelse af
bestyrelsesmøde i forbindelse med besøget.

10. EFORT

• Valg til EFORT Executive Committee
PKA orienterede om at man fra Litauisk side har foreslået PKA som
kandidat til EFORT´s Executive Committee. Der var i bestyrelsen enighed
om at takke nej til dette forslag.

• Travelling Fellowship i Danmark i 2002
Bestyrelsen har ikke de ønskede oplysninger vedr. Travelling Fellowship
2002 i Danmark.
• Status Travelling Fellowship i Danmark 2010
Dette arbejde fortsætter i samarbejde mellem PKA og Camilla Ryge.
• Kandidater til EFORT Executive Committee
Der er ikke andre kandidater fra DOS.
• Bestyrelsens deltagelse i EFORT 2009 i Wien
BDU og BDA er som EFORT delegerede automatiske deltagere og sørger
selv for relevante reservationer.
11. Årsmødet i oktober 2010

Fra oktober 2010 og frem afholdes kun et møde i Dansk Ortopædisk Selskab. Den
overordnede planlægning blev drøftet og mødedagene blev fastlagt til tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag.
12. Eventuelt

Intet til referat

Benny Dahl
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
28. marts 2009

