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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 
Danish Orthopaedic Society 
Secretariat 

 
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 

Mandag d. 21. september 2009 kl. 8.00 – 12.00 
Hotel Hilton Airport Kastrup, 

Lokale: Fucus 440 
 

 REFERAT (final edition) 
  

 
Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Sajida Afzal (SA), 
Niels Wisbech (NW), Bo Sanderhoff  Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ), Gitte 
Eggers (referent). 
Afbud: Benny Dahl (BDA) 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes med få ændringer. 

 
2. Godkendelse af referater   

Referatet fra mødet d. 26. August 2009 godkendes med enkelte ændringer. 
 
 

3.  Meddelelser og henvendelser til selskabet 
a) Vi har modtaget en henvendelse fra et register om muligheden for at donere 
en gave i forbindelse med afgang fra registeret. Der er ikke tradition herfor, 
heller ikke i andre lignende sammenhænge. DOS har derfor afvist 
henvendelsen.  

 
b) DMS om udviklingsfunktioner 
Vi har modtaget en henvendelse fra DMS med kommentar til SST henvendelse 
om udviklingsfunktioner. Henvendelsen er dateret 4. september 2009. 
Bestyrelsen kan helt tiltræde henvendelsen og bemærker, at DMS har peget på, 
at henvendelsen om udviklingsfunktioner primært skal rettes til de 
videnskabelige selskaber, herunder naturligvis DOS.  

 
c) Der er i hovedstadsområdet etableret møde d. 6. oktober 2009 omkring det 
fremtidige akutberedskab, herunder etablering af FAME. 
  
d) Information om møde vedr. laminært airflow i Odense 18.september 2009. 
PKA og Søren Overgaard har deltaget i et møde vedr. laminært airflow og den 
videnskabelige evidens herfor. Der har været betydelig interesse i at få indført 
besparelser på laminært airflow bl.a. for region midt. Resultatet af mødet var, at 
man fremadrettet vil etablere egentlige retningslinier i samarbejde med Statens 
Seruminstitut. DOS har tidligere været inviteret hertil, men er angivelig ikke 
mødt op. Der er nu taget initiativ til at sikre kontakten til arbejdsgruppen, der 
laver retningslinier på ny.  
 



e) Lægelig revisor i DOS: Bestyrelsen er blevet opmærksom på,at selskabet ikke 
har en lægelig revisor, som det er fastlagt i lovene. Der vil snarest blive rettet 
op herpå. Bestyrelsen vil på den ekstraordinære generalforsamling i forbindelse 
med årsmødet peget på Søren Solgaard, som derefter vil kunne sættes på valg til 
næste ordinære generalforsamling, som finder sted i foråret 2010.  

 
 

4.  Strategiplan: 
NOF har anmodet om at DOS fremlægger sin strategiplan og bestyrelsen har 
fundet behov for at revidere den foreliggende. En mindre arbejdsgruppe har 
udarbejdet et udkast til overordnede punkter i en kommende strategiplan. 
Denne tiltrædes af bestyrelsen. 
 
Der forestår et større arbejde med at udvikle en egentlig strategiplan, og det 
planlægges at bestyrelsen i forbindelse med internatmødet i januar måned 2010 
afsætter en hel dag (torsdag) til at arbejde med strategiplanen.  
 
Mødet på Sixtus i januar vil derfor blive afviklet fra den 20. til den 22. Januar 
2010.  

 
  

1. Mail fra Hans Tromborg vedr. revideret referenceprogram for distale 
radiusfrakturer: 
Der oplyses nu at det forventede referenceprogram om distale radiusfrakturer 
ikke kan forventes færdigt til efterårsmødet 2009. Det er bestyrelsens opfattelse, 
at der er et betydeligt behov for at dette referenceprogram færdiggøres, og det 
aftales derfor at formand og næstformand fra DOS vil tage et møde med 
formanden for håndkirurgisk selskab samt overlæge Hans Tromborg 
vedrørende udsigterne til at få referenceprogrammet færdiggjort. Mødet er 
arrangeret til fredag d. 23. oktober 2009 kl. 13.00 i forbindelse med 
efterårsmødet.  
 
 

2.  Map of Medicine 
Sundhedsstyrelsen har forelagt ønsket om at indkøbe det britiske system Map of 
Medicine. Flere medlemmer fra bestyrelsen har overværet en forevisning af 
systemet d. 11. September 2009. Systemet forekommer på ingen måde 
overbevisende. DMS har nu forespurgt samtlige medicinske selskaber om deres 
holdning til anvendelse af MOM, og vi er blevet anmodet om et svar herpå.  
 
Som udgangspunkt finder DOS ikke at MoM er velegnet til at bære kliniske 
retningslinier for speciallæger. Det forelagte system peger mere på at være 
tilrettelagt i forhold til sygeplejersker m.v. DOS er positiv overfor at udarbejde 
danske kliniske retningslinier såfremt der stilles sekretariatsmæssig og 
redaktionel bistand til rådighed herfor. I så fald skal der udarbejdes en fast 
ramme inden for hvilke kliniske retningslinier skal udarbejdes.  
 



Spørgsmålet om MoM har ligeledes været forelagt den tidligere formand fo.r 
BOA (British Orthopaedic Association) Stephen Cannon, som i sit svar har 
gjort rede for, at man heller ikke fra BOA finder systemet hensigtsmæssigt. 
Vedligeholdelsesarbejdet vil blive alt for omfattende. BD har været til møde i 
Lægeforeningen, hvor bl.a. Lone de Neergaard og Michael Hasenkamp deltog. 
Det blev under mødet oplyst, at systemet kan købes som en slags ”skelet” uden 
indhold. Under mødet kom det frem, at der blandt en stor del af faggrupperne 
ikke er det store commitment til systemet på nuværende tidspunkt.    

 
 

3. Selskabets logo og brevpapir: 
PKA har udarbejdet udkast til et muligt udseende af brevpapir. Det aftales at 
GE arbejder videre med brevpapirets udseende og et udkast kan blive forelagt 
på bestyrelsesmødet i oktober.  
 
 

4. Tildeling fra DOS Fonden 
Ansøgerne gennemgås, BDU udsender svar til ansøgerne.  
 
Der er i forbindelse med denne ansøgningsproces påpeget konkrete problemer i 
ansøgningsreglerne. Begge dele er tilrettet og lagt ud på hjemmesiden.  
 
Det besluttes samtidig, at der uddeles fra DOS Fonden to gange årligt, hhv. 
ultimo marts og ultimo august, og at der derfor vil være ansøgningsfrister for 
disse to tidspunkter. Ansøgningsfristen vil være annonceret på hjemmesiden. 
De fastsættes til den sidste dag i februar og august.  
 
 

5. Webmaster 
Vi har modtaget et tilbud fra firmaet Sund Vision om udarbejdelse af 
hjemmeside. SLJ arbejder videre hermed.  
 
 

10 UDDU 
Introduktionsuddannelsen. Der blev fremlagt et forslag til revision af 
introduktionsuddannelsen. Der var enkelte kommentarer bl.a. vedr. operativ 
aktivitet. Punktet bliver taget op i UDDU/bestyrelsesmødet i forbindelse med 
efterårsmødet.  
  
Specialeguiden: NW fremlagde specialeguiden. Der var enkelte kommentarer, 
der vil blive indarbejdet. Den bliver herefter publiceret på FAYL´s hjemmeside 
samt DMS`s hjemmeside. 

 
Uddannelsesdag 2010:UDDU vil arrangere uddannelsesdag 2010, formentlig 
på Dalum Landbrugsskole. Udgiften i forbindelse hermed er bevilliget af 
bestyrelsen. 
 



Specialepræsentation for studenter: Ellen Appelquist har hidtil præsenteret 
specialet for studenter i forbindelse med arrangement på KU. Der har været 
tilsvarende arrangementer i Odense. NW tager initiativ til at kontakte de andre 
universitetsbyer med henblik på deltagelse i de pågældende arrangementer. 

 
 
11 Kirurgisk Forum 
 Dagsorden er gennemgået. Der er ekstra dagsordenspunkter vedrørende MoM.  
 
12 Selskabets økonomi 
 Økonomien er tilfredsstillende. 
 
 
13 Årsmødet i København 2009 

a) Der fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling tilføjelse til 
referenceprogrammet for hoftealloplastik kirurgi. 
b) Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: PKA fremlægger dagsorden. 
 
 

14. NOF/2010: 
Der er udarbejdet udkast til Financial Agreement mellem NOF og DOS samt 
mellem DOS og arrangørerne. Udkastene ligger til underskrivelse. 

 
Referat fra NOF møde 2009: Der er fremsendt referat fra sidste møde vedrørende 
etablering af indhold og planlægning af NOF kongressen 2010. 
 

 Referent Benn Duus (BDU)/ge 
Næstformand 

Dansk Ortopædisk Selskab 
25. oktober 2009 


