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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 
Danish Orthopaedic Society 
Secretariat 

 
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE  

30. marts 2009 kl. 09.00 til 13.30 
 

 Bispebjerg Hospital 
 

 Referat 
 
Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA) (til og med punkt 13), Benn Duus (BDU), Bo 
Sanderhoff Olsen (BSO), Sajida Afzal (SA), Steen Lund Jensen (SLJ), Finn Bjarke 
Christensen (FBC), Benny Dahl (BDA) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Den fremsendte dagsorden blev godkendt.  

 
2. Gennemgang af ansøgninger til DOS-fonden 

De fremsendte ansøgninger til uddeling fra DOS-fonden blev gennemgået. Der var 
i bestyrelsen enighed om følgende:  

 
I. Der skal fremsendes originalbilag for afholdte udgifter 

II. Bilag samt regnskab skal fremsendes på én gang til selskabets sekretær 
III. Gældende fra ansøgning om uddeling i efteråret 2009 vil donationen først 

herefter blive overført til ansøgerens konto 
IV. Foredraget skal være præsenteret på et DOS møde tidligere eller i 

forbindelse med ansøgningen til DOS-fonden være tilmeldt det næste DOS-
møde hvor første-forfatteren har mulighed for at deltage.  

V. Til det formål indføres en rubrik i ansøgningen hvor ansøgeren bekræfter at 
abstrakt også er sendt ind m.h.p. antagelse til DOS-møde 

VI. Man kan kun modtage donation én gang pr. løbende 18 måneder 
 

Uanset der kun afholdes et årligt DOS møde fastholdes de to årlige uddelinger. De 
praktiske forhold vedr. dette vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder.  

 
3. Godkendelse af referater 

Referat fra møde mellem bestyrelse og industriens repræsentanter 16. januar 2009 
blev endelig godkendt. 

 
4.  Meddelelser og henvendelser til selskabet 

a) Referenceprogram vedr. knæ-artrose 
I forlængelse af tidligere henvendelse fra selskabets bestyrelse finde DSHK at 
der på selskabets hjemmeside skal være link til både selskabets eget 
referenceprogram og Sundhedsstyrelsens referenceprogram vedr. knæartrose.  

 
b) Screening for scoliose 

Bestyrelsen afventer forslag til svar til Sundhedsstyrelsen.   
 

c) Ressourceforbrug i forbindelse med akkreditering 
Bestyrelsen er enig i at dette bør afklares internt på de berørte 
afdelinger/hospitaler.  



 
d) Diskussion vedr. til- og afgangslister fra registreringsafdelingen 

Disse lister vil fremover blive sendt direkte til selskabets sekretariat.  
 

 
e) Møde vedr. akutberedskab i Odense 
Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra Niels Dieter Röck  

 
f) Henvendelse fra Dansk Ortopædisk Traumeselskab (DOT) 
DOT ønsker at udarbejde et referenceprogram om malleolfrakturer, og vil i den 
forbindelse inddrage Selskab for Fod-Ankel kirurgi. Bestyrelsen finder at man bør 
afvente Sundhedsstyrelsens udmelding vedr. udarbejdelse af guidelines.  

 
g) DRG-styregruppe   
Næste møde i DRG-styregruppen vil finde sted umiddelbart inden påske. På 
bestyrelsesmøde 29. april i Odense vil status fremlægges.  

 
h) Henvendelse fra Søren W. Rasmussen (SWR) 
SWR er ansat på Holbæk Sygehus for at introducere en akutmodtagelse. På grund 
af rekrutteringsproblemer bør det være meriterende for en læge der søger 
hoveduddannelsesstilling og som kun mangler få formelle kompetencer, hvis 
vedkommende har haft ansættelse som koordinerende læge på en akutmodtagelse.  
Bestyrelsen var enig i denne betragtning og emnet vil blive taget op i 
uddannelsesudvalget.  

 
5. Web-master 

a) Link til kurser og Google-kalender 
Bjarne Møller Madsen har foreslået foreslår link til diverse kurser på 
selskabets hjemmeside. Der vil blive taget kontakt til fagområder m.h.p denne 
mulighed.  

 
6. UDDU 

Information vedr. raketforløb og besættelse af hoveduddannelsesstillinger 
udsættes til bestyrelsesmøde i forbindelse med forårsmødet i Odense.  

 
7. Selskabets økonomi 

BSO gennemgik selskabets økonomi for 2008, og der var herefter en drøftelse af 
konsekvenserne for den ændrede mødefrekvens gældende fra 2010, samt det 
ændrede annonceringsmønster i DOS Bulletinen.  

 
8. Forårsmøde 2009 i Odense 

Det endelige program blev gennemgået og godkendt.  
 

9. NOF2010 / NOF  
De praktiske forhold omkring bestyrelsens møde i det fælles møde for NOF 
bestyrelser i Estland blev gennemgået.  
Herefter gennemgik PKA status for NOF2010 i Århus.  
 

 



10. EFORT 
Vedr. NOF2011 i København er der planlagt business kick-off møde 17. juni og i 
september 2009 planlægges møde i Scientific Committe.  
Der har været afholdt møde med Wonderful Copenhagen og Presidential Dinner 
er fastlagt til fredag d. 3. juni 2011 

 
11. Eventuelt 

PKA har afholdt møde med Hanne Meintz  (HM) fra Fagligt Selskab for 
Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) vedr. fælles interesser der kunne 
samarbejdes om. FSOS afholder et årsmøde i marts og derudover en eller to tema-
dage. Det sidste emne har været Hoftenære frakturer og NIP. Det er i FSOS 
opfattelsen af kommende kompetenceændringer, opgaveglidning og 
sygeplejefaglig specialisering vil gøre fælles arrangementer mellem de to 
selskaber relevante.  
Bestyrelsen ser positivt på henvendelsen og PKA arrangerer møde vedr. evt. fælles 
symposium.  
 

 
 
 
 Benny Dahl 

Sekretær  
Dansk Ortopædisk Selskab 

4. juni 2009 


