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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
Danish Orthopaedic Society
Secretariat

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
20. januar 2010, kl. 17.00 - 22.00
Hotel Sixtus i Middelfart
Referat
Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Benny Dahl (BDA), Bo
Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ), Niels Wisbech (NW) og Gitte Eggers
(GE) (ref.).
Delvis: Torben Uhrenholdt (TU), Sund Vision

1. Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af møde den 30. november 2009.
Udestående punkter er effektueret, der var ingen kommentarer til referatet, som derefter blev
godkendt.
3. Meddelelser og henvendelser til selskabet
a. Mail fra Dansk Håndkirurgisk Selskab vedrørende Europæisk Hvidbog:
PKA har kontaktet NØ for at få en uddybning af henvendelsen. Der er tale om en ren
information, og Håndkirurgisk Selskab går selv videre med sagen og orientere senere DOS.
b. SST Diabetiske Fodsår: Fod & Ankel Selskabet:
DOS har modtaget en henvendelse fra SST med anmodning om at udpege 2 repræsentanter fra
det ortopædkirurgiske speciale til at deltage i en projektgruppe i medicinsk
teknologivurdering, gruppen skal arbejde med diabetiske fodsår. DOS har udpeget overlæge
Claus W. Henriksen, Kolding, og overlæge Lasse Danborg, Frederiksberg Hospital. Begge har
accepteret at påtage sig opgaven.
c. Dansk Lægemiddel Information (Medicin.dk):
Peter Holmberg afløser Torben Sandberg som referenceperson i ”medicin.dk”, hvilket er
meddelt Dansk Lægemiddel Information.
d. Nævnet for Selvjustits: Strategi for fremtiden
Det besluttes, at DOS samtidig med kontraktindgåelse med industrien forud for årsmødet,
indberetter kontraktindgåelsen til Nævnet for Selvjustits. Selskabet vil samtidig fremsendes en
orientering til Nævnet for Selvjustits om, hvilke virksomheder, der udstiller.
e. Interview til Dansk Kiropraktorforening:
Dansk Kiropraktorforening har via et uvildigt eksternt konsulentfirma bedt DOS om et kort
interview, idet foreningen har ønsket at undersøge, hvordan foreningens interessegrupper
opfatter kiropraktorprofessionen som samarbejdspartner. PKA har svaret, at DOS opfatter
kiropraktorprofessionen som en ligeværdig faggruppe, man gerne samarbejder med. Der er
ansat kiropraktorer på visse ortopædkirurgiske afdelinger, det drejer sig først og fremmest om
afdelinger med mange rygpatienter.
f.

Akut Medicinsk Fagområde:
DMS har rettet henvendelse til DOS med ønske om en dialog vedrørende beskrivelse af
grænsefladerne mellem akut medicin/akutmodtagelse. Der er enighed om at speciallæge Niels
Dieter Röck vil være den mest kompetente til at varetage denne opgave i DOS-regi.
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g. Artikel til Ugeskrift for Læger fra DOS
DOS er blevet anmodet om at finde en person, som kunne være interesseret i at skrive en
artikel om de vigtigste begivenheder inden for specialet i løbet af 2009. Det har ikke været
muligt, hvorfor DOS takker nej denne gang. Selskabet deltager gerne ved en evt. fornyet
henvendelse.
h. Kirurgisk Forum – nyt efter møde d. 13. januar 2010 - BDU ref. kort fra mødet:
Specialeplanlægningen blev drøftet.
MOM blev drøftet, vil formentlig ikke blive anvendt i den foreliggende form, men der var
enighed om at visse delelementer af systemet kunne anvendes i forbindelse med arbejdet med
kliniske retningslinjer.
Operationstekniker uddannelsen: Der er tale om en VUC uddannelse, hvorved den nedre
aldersgrænse kan gå helt ned til 17-18 år. Bortset fra dette var der bred enighed om, at
kirurgisk forum godt kunne bakke op om initiativet. Et andet godt initiativ kunne være en
højteknologisk sundhedsfaglig uddannelse, som kunne være af stor betydning som assistance
på en operationsstue.
KOMBI-forløb: Problematikken blev drøftet, og der var bred enighed om at reglerne skal
følges. Poblemet er størst i randområderne, hvor det er svært at få besat stillingerne.
Finansiering af Kirurgisk Forum: DOS har aldrig betalt for deltagelse i disse møder. Det blev
derfor på bestyrelsesmødet i DOS besluttet, at selskabet fremover skal betale en del af
udgifterne. BSO vil tage kontakt til Kirurgiske Forum for at afklare hvordan og hvor meget
DOS fremover skal betale.
i.

Benyttelse af medhjælp
SST har i mail meddelt, at det er de enkelte selskabers opgave at fastlægge brugen af
medhjælp. Sagen drøftes og der er enighed om at brugen af lægelig medhjælp altid vil være et
lægeligeligt ansvar. Bestyrelsen finder ikke, at der i regi af selskabets fagområder er
problemstillinger, som kræver specifikke beskrivelser.

j.

Anvendelse af DBM
Lægemiddelstyrelsen har anmodet om et møde med selskabet for at drøfte anvendelse af DBM
(demineralised bone matrix).
• Det aftales at BDA tager et møde med Lægemiddelstyrelsen.

4. Status for selskabets sekretariatsfunktion
• Udsættes til senere.
5. DOS Fonden
Der er til dato indkommet 4 ansøgere. Deadline 28.02. Udvælgelse vil ske på bestyrelsesmøde
2010.03.18 i Odense.
6. Dansk Medicinsk Selskab (DMS)
a. Kliniske retningslinjer – 100 i alt versus 9 fagområder
På forespørgsel fra DMS om, hvor mange kliniske retningslinjer selskabet regner med inden
for fagområdet har PKA svaret i alt ca. 100 (10 for hvert fagområde + ca. 10 ekstra), og regnes
der med udarbejdelse af 2 pr. år er tidshorisonten ca. 5 år. Detaljeringsgraden har været drøftet
i Kirurgisk Forum.
b. 90-års jubilæum: Prisopgave med beskrivelse af DMS’s historie.
En rundspørge blandt bestyrelsen gav ingen løsning, hvorfor sagen afsluttes indtil videre.
7. Web-master
a. Status vedr. selskabets hjemmeside. Torben Uhrenholdt (TU) deltog under dette punkt og
gennemgik den seneste tiltag med udvikling af hjemmesiden. Følgende emner blev drøftet:
¾ 2-trins raket med et område for ”offentligheden” og et for medlemmer med ”log in” funktion
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¾
¾
¾
¾

Mulighed for fagområderne at få deres hjemmeside hostet via selskabets.
Samlet portal til al kursusaktivitet i hele specialet. NW og TU arbejder sammen om dette.
Portal med af Ph.d. afhandlinger.
Reklamer i forskellige niveauer. Det blev besluttet, at der i det ”offentlige område” skal
indsættes en knap til ”samarbejdspartnere”, som kun viser ensartede knapper med disses
navne. På næste trin efter ”log in” kan samarbejdspartnerne komme stærkere til syne. Hvordan
drøftes senere i processen.
¾ Prispolitik for reklamer til siden, en pakkeløsning vil være godt.
¾ Større interaktion med medlemmerne i form af bl.a. nyhedsbreve.
¾ Nyeste oplysninger altid på forsiden
¾ Politik for adgang til ”log in” området for ikke medlemmer.
Det blev slutteligt besluttet at TU skulle deltage kort i mødet med både fagområderne og
industrien fredag 2010.01.22.

8. Selskabets økonomi
BSO oplyser at udestående fordringer nu er indkommet.
Der er overvejelser om en prisstigning vedr. standleje til årsmødet. Industrien får 1 dag mere,
og skal derfor også betale mere. SBO tager emnet op på mødet med industrien fredag, men
binder sig ikke til nogen bestemt % -sats.
I forbindelse med EFORT Travelling Fellowship har selskabet tilbudt at være værter for 16
yngre læger fra Europa med rejser rundt i samt besøg på flere afdelinger i DK. PKA anslår den
samlede udgift til ca. 250.000 kr. Bestyrelsen giver tilsagn om dette.
9. NOF2010 / NOF
a. Status NOF2010 kongressen
Der er 200 foredrag tilmeldt.
Musikhuset er beset, fungerer fint. Alt køres via lokalt kongresbureau.
Der er så stor interesse for udstilling fra industrien, at man søger om større udstillingsarealer.
Sponsoratpakkerne har været en succes.
Der estimeres i øjeblikket med et overskud på ca. 1 mio.
b.

Hædersmedlemmer (2 i forslag: Pål Benum / Lars Lidgren)
Pål Benum og Lars Lidgren er foreslået, og begge kandidater godkendes, hvorefter PKA har
informeret NOF om beslutningen.

10. EFORT
a. Status EFORT-Congress 2011 Copenhagen
EFORT har endnu ikke informeret om de forskellige sociale arrangementer. Hotel Admiral er
valgt til den store middag og der er ligeledes planlagt et traditionel Rådhusarrangement på
Københavns Rådhus.
PKA, BDA og SO skal fredag morgen holde telefonmøde med EFORT-arrangørerne.
11. UDDU
a. Fase 4 uddannelse, skal der laves en målbeskrivelse?
NW efterlyser opfølgning vedr. Fase IV uddannelsen, som har stor betydning i forhold til
specialet. Der er for 4 - 5 år siden udarbejdet målbeskrivelser for de fleste fagområder, men
disse er ikke implementeret og dermed aldrig brugt. Siden da er uddannelsesforløbet strammet
markant, og den tidligere ”overlægemodningsfase” er forsvundet. Der findes ingen ensrettede
retningslinjer til brug ved besættelse af overlægestillinger, og man kan i princippet blive ansat
i en overlægestilling direkte efter afslutning af fase III. Bedømmelsesudvalget har i reglen ikke
magt til at sige nej til en kandidat.
NW efterlyser en ajourføring af målbeskrivelsen så kandidaternes bedømmes på et ensartet
grundlag. BDU mener hellere, at der skal udarbejdes et sæt retningslinjer og at speciale
planlægningen skal lægges ind under fase IV. Bestyrelsen er enig. NW foreslår, at bestyrelsen
tager emnet op med fagområderne på mødet fredag d. 22. januar. PKA mener dog, at
Boardreferat 100120 (Udkast #”2)

Side 3

bestyrelsen må være enig om denne problematik, inden den forelægges fagområderne. Emnet
drøftes torsdag under mødet med bestyrelsen og UDDU og derefter evt. fredag med
fagområderne.
Gennemgang af dagsordenen for mødet med UDDU d.21.01.2010:
Dagsordenen blev godkendt.
12. Gennemgang af dagsordner for møde med fagområde og møde med industrien d. 22.
januar 2010
a. Fagområderne
Agendaen blev godkendt efter tilføjelse af et ekstra punkt omkring Fase IV uddannelsen og
selskabets nye hjemmeside..
b. Industrien
Agenda blev godkendt.
13. Årsmøde Hotel Scandinavia, oktober 2010
a. Der er rettet henvendelse til Hvidovre, vedr. festtale/underholdning. Har endnu ikke svaret.
BSO følger op på sagen.
b. Der er rettet henvendelse til og accept er modtaget fra Karl-Göran Thorngren om at være
Honorary Lecturer.
c. Deadline for abstracts: 16. august 2010.
Det foreløbige program gennemgås og justeres, bl.a. forum for ledende overlæger tirsdag,
fagområderne skal tilrettelægge mødeaktiviteter, således at der bliver plads til kaffepauser i
udstillingslokalet. Der foreslås symposium om accelereret patientforløb.
Programmet vil fremover blive gennemgået og evt. justeret på de kommende
bestyrelsesmøder.
14. Eventuelt
Learning Curve i forbindelse med hofte og knæalloplastik:
PKA skitsere kort problemetikken, som drejer sig om fremtidig licitation i forbindelse med
indkøb af osteosyntesemateriale, én type contra flere typer, hvilket bl.a. kan føre til en uheldig
prispolitik. Henvendelsen er stilet til region Syd og PKA og SO har sammen svaret på
henvendelsen i kraft af deres lederstillinger i Region Syd. Sagen kan ende med at gå videre til
Sundhedsstyrelsen og i sidste ende måske til EU. PKA orientere derfor om, at hvis selskabet
får en henvendelse fra SST, må sagen behandles af bestyrelsen/BDU uden PKA, som i denne
sag må betragtes som værende inhabil.
AAOS i New Orleans, Marts 2010
PKA er inviteret til AAOS og deltager, selskabet betaler hotelomkostninger.

Gitte Eggers
Sekretariatsleder
Dansk Ortopædisk Selskab
12. februar 2010
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