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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
Danish Orthopaedic Society
Secretariat

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
SAS, Radisson, København
Tirsdag d. 20. oktober 2009 kl. 17.00 – 19.30
Referat

Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Sajida Afzal (SA),
Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ), Benny Dahl (BDA), Gitte
Eggers (GE)
Fraværende: Niels Wisbech (til møde i Uddannelsesudvalget)
1. Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev godkendt, idet der var enighed om at udsætte punkt 8
til mødet med UDDU onsdag d. 21. oktober 2009 kl. 09.30.
2. Godkendelse af referater (DOS 21.09.09)
Referatet blev godkendt med enkelte justeringer.
3. Meddelelser og henvendelser til selskabet mm.

a. Revurdering af Trental-tilskud
Meddelelse taget til efterretning
b. Artikelserie vedr. specialet til Ugeskrift for Læger
PKA varetager denne opgave.
c. Spørgsmål til DHKS vedr. postoperativ rtg. kontrol
Dette står ikke nævnt i referenceprogrammet for knæ-alloplastikker, men
derimod i hofte-referenceprogrammet. Der er taget initiativ til ændring af dette.
d. Temadag for specialespecifikke kurser afholdt af SST i januar 2010
Per Wagner Kristensen deltager i denne temadag.
e. Meddelelses fra DMS vedr. udsættelse af specialefordelingen
Meddelelse taget til efterretning
f. Revurdering af tilskudsstatus for vasoprotectiva
Meddelelse taget til efterretning
g. Henvendelse fra Dansk Rygkirurgisk Selskab v. Martin Gehrchen
Bestyrelsen tiltrådte at der under fagområdet ”Ryginteressegruppen” på DOS´
hjemmeside gøres opmærksom på at de fleste ortopædkirurgiske rygkirurger
også er medlem af Dansk Rygkirurgisk Selskab sammen med neurokirurgiske
rygkirurger. Bestyrelsen tiltrådte også at der er link til www.drks.dk. Dette dog
på betingelse af at følgeteksten bliver udformet på en sådan måde, at der ikke er
tvivl om at Dansk Ortopædkirurgisk Selskab i faglige spørgsmål inden for dette

fagområde lader sig vejlede af de to ortopædkirurgiske medlemmer af DRKS´
bestyrelse.
h. Tilbud på Olympus Professionel Digital Diktering
Der var enighed om at tilslutte sig det tilbud der var indhentet af BDU.
GE og BDU arbejder videre på dette tilbud.
i. Selskabet officielle papir
De udarbejdede forslag blev accepteret.
j. Referenceprogram ”Distale Radiusfrakturer”
PKA og BDU holder møde fredag d. 30. oktober 2009 med repræsentanter fra
Dansk Håndkirurgisk Selskab vedr. det videre forløb.
k. Møde i Kirurgisk Forum den 21. september 2009
Referatet blev godkendt.
l. Standardisering vedr. infektionshygiejne
PKA orienterede om baggrunden der bl.a. udspringer af en diskussion om
retningslinjer for laminært airflow. En arbejdsgruppe under Danske Standarder
er allerede i gang med arbejdet. Dansk Kirurgisk Selskab har tidligere modtaget
en invitation om at deltage i at udarbejde en rapport på området, men DOS har
ikke modtaget en sådan invitation, og er først blevet involveret efter rapporten
er udarbejdet. Der var i bestyrelsen enighed om ikke at forholde sig til rapporten
før den er udkommet.
4. Web-master

a. Overvejelser/udkast til ny hjemmeside
SLJ redegjorde for mulighederne, herunder anvendelse af open source
programmet typo3 (www.typo3.org). Der er indhentet tilbud fra
www.sundvison.org og bestyrelsen så positivt på dette.
b. Bulletinen – nu og fremover - udgivelser i 2010
BSO orienterede om at der er betydelige udgifter forbundet med trykningen. BDU
understregede betydningen af at selskabet er opmærksom på vigtigheden af også rette
kommunikationen mod de yngre kolleger. Der er allerede planlagt en række udgivelser
af Bulletinen i 2010. Et gennemgående tema i 2010 kunne være artikler om
hjemmesiden i DOS Bulletinen. Der var en dialog en eventuel justering i antallet af
udgivelser, idet der stiles mod tre numre i 2010.
5. Årsmødet i København 2009

a. Ektraordinære generalforsamling
SA træder ud af bestyrelsen og SLJ træder ind .
b. De to forslag i høring
Vedr. infektionsprofylakse er anbefalingerne på niveau D.

c. Sajida’s afgang fra bestyrelsen samt tiltag desangående
21. oktober 2009 mødes repræsentanter for bestyrelsen og Annette van Hauen
og drøfter fordelingen af SA´s bestyrelsesopgaver.
d. Info til medlemmer om mailingliste mhp debat af DOS Bulletinen
Der var enighed om at denne mulighed bør drøftes yderligere på de kommende
bestyrelsesmøder.
e. SAKS symposium som et DOS Symposium
De praktiske forhold omkring symposiet blev gennemgået.
f. Status udstilling, økonomi
Antallet af udstillere er tilfredsstillende og det samme gælder selskabets
økonomi.
g. Status Gallamiddagen
De praktiske forhold omkring gallamiddagen blev gennemgået.
h. Promovere NOF2010 ved pause-slides
Der var enighed om at promovere NOF2010 ved pause-slides i forbindelse med
de næste dages DOS møde.
6. NOF2010 / NOF

a. Samarbejdsaftaler KSØ/SO samt NOF/DOS
Denne er underskrevet. Bestyrelsen er orienteret og har godkendt aftalen.
b. Status NOF2010
Planlægningen skrider planmæssigt frem og deadline for indsendelse af
abstracts er primo januar 2010.
c. NOF Board møde i Tallinn den 26. november 2009
Kongressen NOF2010 og Acta er hovedtemaerne og PKA deltager i dette møde.
7. EFORT

a. EFORT Travelling Fellowship Norge maj 2009
Status vedr. tilbagemelding fra den danske deltager blev gennemgået.
b. Scientific Kick Off Møde i København den 26. + 27. september
Der er tilfredsstillende dansk repræsentation og der er i planlægningen taget
hensyn til ønsket om de nære relationer til NOF.
c. Kontraktforhandling
PKA og BDU orienterede om forhandlingerne. Bestyrelsen godkendte den
udarbejdede kontrakt.

8. UDDU
Se særskilt referat fra onsdag d. 21. oktober 2009

9. Eventuelt
- Strategi-plan – status samt handlingsplan desangående
PKA orienterede om selskabets strategiplan, herunder organisationen. Notat vil
blive sendt til den øvrige bestyrelsesmødet. Vedtægtsændringer vil være
nødvendige og emnet skal på dagsordenen i forbindelse med internatmødet i
januar 2010.

Benny Dahl
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
30. november 2009

