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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
 

Fredag d. 18. marts 2016 kl. 9.30 – 16.00 
 

Odense Universitetshospital, 
 Søndre Boulevard 29, 5000 Odense S 

Patienthotellet, mødelokale 6. sal, nord. 
 

Referat  
 

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 
Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Marie Fridberg (MF), Thomas 
Jakobsen (TJ), Søren Kold (SK), Ole Rahbek (OR) og Gitte Eggers (GE) ref.  
 
Afbud: Claus Munk Jensen (CMJ) 
 

   
1. √ Godkendelse af dagsorden: 
  Dagsordenen godkendes uden ændringer. 

 
2.  Godkendelse af referater fra møder: 
a. √ Bestyrelsesmøde onsdag d. 20.1.2016: 

Referatet godkendes uden ændringer. 
TJ kan lægge referatet på hjemmesiden. 
 

b. √ Møde med YODA, onsdag d. 20.1.2016: 
Referatet godkendes uden ændringer. 
GE fremsender referatet til mødedeltagerene. 
 

c. √ DOS internatmøde torsdag d. 21. og fredag d. 22. 1. 2016: 
Referatet godkendes uden ændringer. 
GE fremsender referatet til mødedeltagere og lægger det på dropbox. 
 

d. √ Møde fagområdeformænd og repræsentanter fra de 3 DOS udvalg, torsdag d. 21.1.2016: 
Referatet godkendes uden ændringer. 
GE fremsender referatet til alle mødedeltagere. 
 

e. √ Møde med samarbejdspartnere fra industrien fredag d. 22. 1.216: 
Referatet godkendes uden ændringer. 
GE fremsender referatet til alle mødedeltagere. 
 

f. √ Møde i kirurgisk Forum, tirsdag d. 9. februar 2016: 
Referatet godkendes uden ændringer. 
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GE fremsender referatet til alle mødedeltagere. 
   

3.  Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning: 
a. √ Ny NKR (meniskpatologi) taget til efterretning  

Der er ikke indkommet høringskommentarer af væsentlig betydning. Retningslinjen godkendes i 
den foreliggende form. Retningslinjen vil danne baggrund for et symposium til DOS kongressen 
2016. 
GE skriver emnet på til næste møde. 
 

b. √ Høringen af grupperingslogikken for 2017 – til orientering: 
MSL og Svend Erik Østgaard har gennemgået det fremsendte materiale og konkluderer, at der 
ikke er sket ændringer af betydning for det ortopædkirurgiske speciale. 
 

   
4.  Generel orientering, ikke drøftelse 
a.  Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt): 

Ingen kontakt siden sidste møde. 
 

b. √ Marie og August Krogh prisen: 
Prisen er i år gået til en kandidat fra et andet speciale. 
 

c. √ Topscorer og højdespringer: 
I starten af marts uddelte Sundhedsstyrelsen via en pressemeddelelse en pris til to afdelingen som 
har gjort sig særlig bemærket på det uddannelsesmæssige plan. Ortopædkirurgisk afdeling på 
Herlev Hospital blev vurderet som en højdespringer.  
 

d. √ PRESS RELEASE: LROI Annual Report: safety risk of MoM hip prostheses also demonstrated in 
the Netherlands: 
Det hollandske selskab har udgivet en pressemeddelelse, som via registerdata bekræfter Selskabets 
restriktive politik, hvor et stop mod anvendelse af MoM proteser blev foreslået.  
    

e. √ Medlemsmøde: Hvad skal der til for at lægerne sætter sig i spidsen for kvalitetsarbejdet?: 
Der har været afholdt et dialogmøde om kvalitetsarbejde, og det blev konkluderet at 
kvalitetsarbejdet fremadrettet skal vægtes højt i det daglige arbejde. 
 

f. √ EFORT Open Reviews, the new open access journal: 
Der har på hjemmesiden været informeret om EFORT Open Reviews, som er det nye officielle 
tidsskrift for EFORT.  
 

g. √ Henvendelse vedr. stabilisering af brud: 
KH har modtaget anmodning til selskabet om vurdering af et produkt til øjeblikkelig stabilisering 
af led- og knogletraumer. KH har anbefalet udviklingsgruppen at søge vejledning ad andre kanaler 
før evt. videreudvikling.  
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5  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 
a. √ Den nyuddannede speciallæge (fra pkt. 8 på internatmødet): 

Emnet har været drøftet på seneste møde i KF. Hovedproblemet er, at en del af de nyuddannede 
speciallæger ikke har haft ventetid på hoveduddannelsen og derfor er meget unge og ofte mangler 
ortopædkirurgisk ballast. Dette sætter større krav til en fase IV uddannelse, hvor der til gengæld 
ofte mangler stillinger til dette formål. Der er enighed om, at selskabet skal appellere til 
afdelingerne, de ledende overlæger og uddannelsesansvarlige overlæger om at deltage i 
uddannelsesarbejdet.   
Det konkluderes, at der skal arbejdes mod uddannelse af fase IV uddannede læger, og at 
målbeskrivelserne skal være gode. 
 

b. √ Navne og Kommissorium fra Arbejdsgruppen ”Rekruttering” (punkt fra internatmødet): 
Som aftalt på Internatmøde i januar har KH udarbejdet udkast til kommissorium. De primære 
arbejdsopgaver skal dreje som om rekruttering til specialet. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af 
Klaus Hindsø, Marie Friedberg, Søren Kold (alle fra DOS) samt Eske Brand (YODA’s 
repræsentant i Uddannelsesudvalget).  
Deltagerne i arbejdsgruppen og udkast til kommissorium godkendes.   
KH fremlægger det endelige kommissorium til godkendelse på næste BM 
 

c. √ PKA, orientering om EFORT, fastsættelse af dato?: 
Dato fastsættes til 22.8, mellem 15 – 16. 
GE skriver det på dagsordenen til mødet i august. 
 

d. √ LVS medlemsmøde om akutområdet, speciale/ikke speciale samt rapport fra DSEM, deadline for 
svar 1.4.16: 
Mødet behandlede spørgsmålet om oprettelse af et nyt speciale for akutområdet. MSL har deltaget 
i et orienteringsmøde primo marts med deltagelse fra alle specialer med snitflade til et 
alkutmedicinsk speciale.  MSL orienterer om, at de medicinske specialer ikke kan tilslutte sig 
forslaget. Oprettelse af et akut medicinsk speciale vil give både uddannelsesmæssige og 
rekrutteringsmæssige udfordringer for det ortopædkirurgiske speciale.  
Der vil komme en henvendelse fra LVS med supplerende spørgsmål, og der er enighed om, at 
DOS skal svare på henvendelsen efter rundsending til bestyrelsens medlemmer. Der er også 
enighed om, at emnet bør danne baggrund for en drøftelse på næste generalforsamling.  
GE skriver emnet på dagsordenen til generalforsamlingen i 2016. 
Der vil komme en invitation til et fornyet møde 8. og 9. april, men desværre er det ikke muligt for 
nogle fra bestyrelsen at deltage i dette møde.  
  

e √ Uddannelsesstillinger på Aleris Hamlet: 
Der er forskel på ansættelseskontrakterne ved en ansættelse på Aleris Hamlet og det offentlige 
sygehusvæsen. DOS kan som selskab ikke gøre noget i den sag.  
 

f. √ Foreningssamarbejde: 
En gruppe af studerende fra Aarhus universitet med speciel interesse for ortopædkirurgi, har 
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inviteret til et samarbejde vedr. foredrag, kurser, kongresser m.v. KH har anbefalet gruppen også 
at tage kontakt til YODA. 
Der er enighed om, at et sådan samarbejde er af interesse for DOS, og at det skal ske i relation til 
rekrutteringsgruppen og i tæt samarbejde med YODA.  
MF afsender svar til gruppen. 
  

g. √ Om inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 5. februar 2016 på Ortopædkirurgisk 
Afdeling, Sygehus Sønderjylland: 
Der har været afholdt inspektorbesøg, som resulterede i en fin rapport. Der er dog på Sygehus 
Sønderjylland, som det ofte er tilfældet, problemer med uddannelse, når der er flere geografiske 
adresser. Næste besøg om 4 år.  
 

h. √ Skat m.m. – ændring af vedtægter: 
Selskabet er faldet ind under en ny skatteparagraf, og der skal derfor fremover ikke indberettes 
selvangivelse til skat. Dette medfører, at der skal foretages ændringer i vedtægterne. 
GE sætter emnet på til generalforsamlingen. 
 

i. √ Invitation til Lægemøde 2016, deadline for tilmelding 18.3.16: 
KH svarer, at det desværre ikke er muligt for nogle af selskabets bestyrelsesmedlemmer at deltage 
i mødet.  
 

j  Honorary member NOF. rev.: 
Et par medlemslande har indstillet Bjarne Møller Madsen til Honorary Member.  
KH svarer, at DOS støtter op om den indstilling.  
 

k. √ Model for DRG 2018 problematikken: 
Der har været afholdt informationsmøde for DRG gruppen om DRG- 2018. 
Modellen er nu ændret fra at gå fra diagnoseopdelt registrering (indlagt og ambulant behandling 
særskilt indberetning) til nu at indrapportere sammenlagt for både indlæggelse og ambulant 
behandling.   
Der er småjusteringer, men ikke af den store betydning for det ortopædkirurgiske speciale. 
 

l. √ Forespørgsel (3 spørgsmål) til de specialebærende selskaber ang. Klinisk Basis Uddannelse, 
deadline 5.4.2016: 
DOS er bedt om at tage stilling til målbeskrivelsen for KBU uddannelsen. De 7 lægeroller er 
nævnt. Der er fra selskabet ikke ønske om ændringer.  
SK foreslår, at man i svaret skal kommentere indholdet i en KBU-uddannelse  
SK vil komme med forslag til svar før fremsendelse. 
 

m √ Om inspektorrapport, Køge Sygehus:  
Rapporten er pæn. 
 

   
6.  UDDANNELSESUDVALGET 
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a. √ Siden sidst 
1. Møde med ansættelsesudvalgene under Sixtusmødet jan. 2016: SK har fremsendt referat 

fra ansættelsesudvalgets møde på Sixtus. Udvalget har udarbejdet en officiel skala til 
vægtning af kandidater og deres videnskabelige arbejder forud ansættelse. Denne 
vægtning godkendes med en enkelt ændring. Skalaen er offentliggjort på DOS´ 
hjemmeside.  

2. Uddannelsesdagen 18. april 2016: officielt program: Det officielle program gennemgås 
og godkendes.  

3. Ønske om uddannelsessymposium under DOS kongressen: Evaluering af kommende 
speciallæger: Emnet godkendes. 

4. Hjemmeside fornyelse: Er gennemført. 
   

7.  KVALITETSUDVALGET 
a.  Siden sidst: Udsættes til mødet 12. maj 2016: 

Der har været afholdt internatmøde om KKR med ekstern deltagelse. Disse møder er meget 
udbytterige, og det besluttes derfor, at mødet skal gentages i 2017. 
 

b. √ Emneforslag til kommende 2-3 Nationale Kliniske Retningslinjer, deadline 18.03.16: 
Der er ikke indkommet forslag. 

   
8.  VIDENSKABELIGT UDVALG 
a. √ Siden sidst: 

1. Opdateret timetable 2015: OR gennemgår forslag til ændret timetable. Der holdes 
foredragskonkurrencer torsdag eftermiddag med prisuddeling i forbindelse med 
kongresmiddagen. Generalforsamlingen flyttes til torsdag morgen.   
OR fremsender revideret timetable. Symposierne er på plads. 

2. Drejebog til kongressen: Drejebogen ligger på Dropbox under kongressen 2016, den 
holdes ajour af VU og GE. Dato for fremsendelse af abstracts er fremskyndet til 16.06. 
2016. 

3. Tilbud til YODA om egen foredragskonkurrence: YODA har takket ja til 
foredragskonkurrence og diplomuddeling i forbindelse med kongresmiddagen. 

4. Invitation til Professorforelæsninger: Der er p.t. kun én professorforelæsning. 
5. Møde med Torben Uhrenholdt vedr. elektronisk abstracthåndtering: Den elektroniske 

abstracthåndtering er opdateret.   
6. DOS Symposium ved Videnskabeligt Udvalg: Godkendt. 

 
b. √ Rettelser til hjemmesiden: (fra internatmødet): 

Behandlet under pkt. 8_a_5_. 
 

c. √ 17th EFORT Congress Geneva 2016: Abstract 1760 confirmed in the Scientific Progamme: 
OR har fået godkendt et abstract, og skal derfor deltage på EFORT. 
 

d. √ Turning Technologies: 
Virksomheden har bedt om betaling up front. Der er enighed om, at dette ikke kan accepteres.  
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OR svarer at DOS ikke kan gå godkende de foreslåede betalingsbetingelser. 
 

e. √ Afslag fra Acta: 
VU har fremsendt en artikel til ACTA om det af DOS anvendte scoresystem til bedømmelse af 
abstracts. Artiklen er ikke accepteret. OR har korrigeret teksten efter de foreslåede retningslinjer, 
men artiklen er stadig ikke godkendt.  
 

   
9.  Strategiplan  
  Der arbejdes målrettet med emnet rekruttering.  

 
10.  Kongressen 
a. √ Invitationsbreve til industrien til drøftelse og godkendelse: 

Godkendes med de foreslåede ændringer. 
GE udsender brevet primo april. 
 

b. √ Honorary Lecturer 2016, Deborah Eastwood: 
KH har inviteret Deborah Eastwood, børneortopæd fra England, til at holde honorary lecture. DE 
har takket ja til invitationen.  
 

c √ Guildalforelæser Pascal Boileau: 
Skulder/albueselskabet har foreslået professor Pascal Boileau fra Nice som Guildal forelæser til at 
holde et indlæg om ”skulderprotesebehandling, udvikling og fremtid”. 
KH vil fremsende invitation.  
 

d  Kongresmiddag 2016: 
MF og GE har været til møde på Radisson, hvor det blev drøftet, hvordan kongresmiddagen kan 
gøres mere festlig og personlig. Det besluttes at konceptet fra 2015 bibeholdes men at 
arrangementet gøres mere festligt med nogle nye tiltag.  

   
11.  Website 
a. √ Siden sidst: 

1. Appendix til ”praktisk håndbog for delkursusledere” Teksten er lagt på hjemmesiden. TJ 
oplyser om, at der er grænser for hvor store filerne til kursuslederne kan være, hvorfor TJ 
vil oprette en speciel dropbox til sådanne filer. 

 
b.  Lay out til hjemmesiden: 

TJ gennemgår den nye hjemmeside. Næsten alle fagområder er nu hostet via DOS` hjemmeside. 
Det er målet, at den nye hjemmeside er online efter påske. 
 

c. √ Hjemmesiden, suspendering, restance: 
Hjemmesiden har kortvarigt været ude af drift på grund af restance med betaling af tekniske 
årsager. Hjemmesiden kører nu igen uden problemer. 
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12.  Specialeplan for ortopædisk kirurgi 
a.  Der arbejdes med indplacering af nogle få specifikke emner. 
   

13.  Selskabets økonomi 
a.  Gennemgang af regnskab for 2015. 

Regnskabet foreligger endnu ikke fra revisor.  
 

b  Tilbud om bankforretning, Lån – og sparbank:  
MF har indhentet tilbud fra Lån- og Sparbank, og har derved opnået en bedre aftale for selskabet 
end den nuværende. Der er enighed om at selskabet skal skifte finansiel samarbejdspartner.   

   
14.  DOS Fonden  
a. √ Gennemgang af ansøgere og beslutning om uddeling af fondsmidler: 

SO og TJ har forud for møde gennemgået og kommenteret alle ansøgninger og er fremkommet 
med anbefalinger til såvel donationer og afslag. De foreslåede anbefalinger gennemgås og 
godkendes. 
GE sender svar til alle ansøgere. 
Teksten på hjemmesiden vedrørende retningslinjer for, hvem der kan søge fondsmidler, kan være 
tvetydige, hvorfor der er enighed om at teksten skal præciseres mere.  
SO fremkommer med forslag til ny tekst til næste møde. 
 

   
15.  Bulletinen 

  Intet til dagens møde 
   

16.  Internationale relationer, herunder EFORT og NOF 
a. √ EFORT General Assembly Geneva - invitation and call for application: 

Der skal være valg til en række poster i EFORT ved den kommende kongres i starten af maj. Der 
er derfor fremsendt CV for en række foreslåede kandidater. Der er enighed om at  
KH og SO gennemgår kandidaterne og fremkommer med forslag til valg af kandidater.  
GE skriver emnet på til næste møde inkl. filer. 
 

b. √ EAR - Letter from the EFORT Board: 
EAR er en europæisk artroplastikdatabase, som har dannet baggrund for en række uenigheder. 
Selskabet har fra EFORT modtaget en orientering om sagen. Orienteringen er taget til efterretning.  
 

c. √ AAOS: 
KH orienterer om kongressen, som er meget stor og med mange tekniske features. Nogle af disse 
features kunne på sigt kopieres til DOS kongressen.   
 

d √ NOF: Program for kongressen: 
Der er problemer med antallet af tilmeldte deltagere til kongressen, hvorfor deadline for tilmelding 
af abstracts er udskudt til 20.3.2016. Hvis ikke der kommer tilstrækkeligt med deltagere, vil 
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kongressen generere et underskud, som skal deles blandt medlemslandene. Det drøftes derfor, om 
DOS skal tilbyde 5 fripladser med betaling af kongresgebyr, hvis der er et underskud, der skal 
dækkes. I første omgang vil  
KH skriver til NOF om en status på tilmeldingen.  

   
e. √ EBOT Meeting i Lyon maj 2016: 

Desværre kan ingen fra Danmark deltage i mødet. Primært er invitationen rettet til Benn Duus, 
som er medlem af EBOT, hvorfor BD anmodes om at melde afbud. 
GE kontakter Benn Duus 
 

f. √ UEMS repræsentanter, tilskudsregler 2016: 
FAS yder tilskud til repræsentanter til deltagelse i UEMS møder. Det administrative styres fra 
LVS og FAS, og både DOS og DOO er tilbudt medlemskab. DOO har ikke ønsket at sende 
repræsentant til UEMS, og har givet deres plads til DOS, som derfor tegner begge organisationer i 
UEMS. Der kan ikke udbetales ydelser bagud, hvorfor 
MF vil følge op på sagen vedr. tilskud i 2016 

   
17.  Eventuelt 

  SO henvendelse til Jens Retpen vedr. opfølgning af MOM, udsat fra mødet i januar 
SO vender tilbage ved næste møde. 

 
Mødet sluttede kl. 16.45 

Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 2016.05.12 


