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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 
Odense Universitetshospital 

Patienthotellet, 6. sal syd 
 

Torsdag d. 12. maj kl. 09.30 – 16.30   
 

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 referat fra møde 2016.03.18: 
  Referatet godkendes med en enkelt ændring. Referatet lægges på hjemmesiden. 

 
3.  Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning: 
a. √ KKR om fod/ankel: 

En sammenligning af de to foreliggende KKR om fod/ankel viser, at der er brugt to forskellige 
målemetoder og to forskellige figurer, hvorfor CMJ orienteres om at begge udgaver fjernes fra 
hjemmesiden. 
TJ fjerner dem fra hjemmesiden og GE sætter emnet på dagsordenen til generalforsamlingen 
2016. 
 

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

Der har ikke været henvendelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 

b. √ Udkast til referat af mødet d. 10 marts 2016 omkring grupperingslogikken for 2018: 
MSL, Sven Erik Østgaard og Niels Dieter Röck har været til møde med Sundhedsdatastyrelsen 
for at drøfte den nye grupperingslogik 2018. Den nye grupperingslogik er bygget anderledes op, 
idet der tidligere blev grupperet på baggrund af diagnoser, medens der nu grupperes efter 
procedurer. Dette får bl.a. indflydelse på nogle ambulante procedurer (f.eks. røntgen), der 
kommer til at fremstå som en indlæggelse på en dag. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor der er 
gjort indsigelser. 
 

c. √ Spørgsmål vedr. indføring af ny behandling mod kroniske rygsmerter: 
Der er tale om en orientering, som tages til efterretning. 
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d. √ Idiopathic Scoliosis White Book / Grants info: 
Der er tale om en orientering om, at der kan søges om midler til videnskab om emnet. 
Informationen er videresendt til ryginteressegruppen og sat på hjemmesiden. 
 

e. √ Udpegning af medlemmer til Arbejdsgruppe vedr. forløbsplaner for mennesker med kroniske 
lænderygsmerter – frist 21.4.2016: 
Henvendelsen har været videresendt til formanden for ryginteressegruppen, formanden deltager 
selv i arbejdsgruppen.  
GE har orienteret Sundhedsstyrelsen.  
 

f. √ Nationalt implantatregister: 
SO informerer om at der er tilbudt økonomiske støtte til opstart af et pilotprojekt under 
implantatregisteret, således at man fremover kan forbedre sporbarhed af implantater, og at dette 
fremover kan bruges til kvalitetssikring og forskning omkring implantater.  
SO udarbejder en indstilling, som tages op til drøftelse på mødet i juni. 
GE skriver emnet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
 

g. √ Sundhedsstyrelsens publicering af NKR for meniskpatologi i knæet: 
Den nye NKR er lagt på hjemmesiden. 
 

   
5  Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen 
a. √ Spørgsmål vedr. det internationale led-smerteår: 

DOS har via Gigtforeningen (GF) modtaget henvendelse fra et internationalt selskab, der 
arbejder med ledsmerter og dedikerer år 2016 som Internationalt Ledsmerteår. Der er enighed 
om, at DOS kan tilbyde en poster, en annonce i DOS Bulletinen eller en mindre stand under 
DOS kongressen.  KH svarer GF. 
 

b. √ Kommissorium for arbejdsgruppen ”Rekruttering”: 
Det reviderede kommissorium godkendes. 
 

c. √ Ændring af tidspunkt for forårsmøde i Kirurgisk Forum(KF): 
Der er enighed om at forårsmødet i KF fremover skal holdes i uge 10. Endelig dato fastlægges 
ved næste møde i KF, som er 13. september. 
GE melder tilbage til Kirurgisk Selskab og sætter emnet på dagsordenen til næste møde i KF 
 

d. √ Deltagelse i DOS kongressen 2016: 
Med baggrund i opstart af Sundhedsplatformen på de forskellige hospitaler drøftes det i hvor stor 
udstrækning dette kan få betydning for deltagelse i DOS kongressen, men der er enighed om 
kongressen ikke vil blive berørt i større omfang.  
 

e. √ FORSK2025: Invitation til dialog om fremtidens strategiske forskning: 
Uddannelses-og Forskningsministeriet har via LVS fremsendt orientering med tilbud om 
indsendelse af forslag til strategisk forskning. Der er tale om forskning af enhver art, ikke kun 
sundhedsfagligt. OR har undersøgt interessen inden for vores speciale, men der er ikke 
indkommet forslag til forskning på det rette niveau.  
OR svarer de forskere, der har meldt ind. 
 

f. √ Samarbejde mellem DOS og SAKS-ortopædkirurgi (Studerendes Almene Kirurgiske Selskab): 
MF har kontaktet SAKS-ortopædkirurgi, som efterfølgende efter anmodning fra MF har 
specificeret deres ønsker nærmere. 
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MF svarer tilbage at DOS gerne vil støtte dem og at samarbejdet bliver i regi af 
rekrutteringsgruppen.  
Det er besluttet at DOS støtter SAKS med 3.200 pr. semester såfremt der fremlægges et budget 
samt et efterfølgende regnskab.  
 

g. √ National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter sendes i høring via 
Høringsportalen - høringsfrist er 18. maj 2016 kl. 12.00: 
NKR er sendt i høring. Der er deadline 18. maj. Ryginteressegruppen er anmodet om at melde 
tilbage til DOS med eventuelle kommentarer, hvis de har interesse i at deltage i besvarelsen.  
 

h. √ Henvendelse fra DASAIM vedr. tværfaglig kl. retningslinje for behandling med opioider til 
patienter med kroniske non-maligne smerter: 
DASAIM har via LVS tilbudt alle medicinske selskabet med snitflade til smertebehandling at 
fremkomme med kommentere til en klinisk retningslinje om emnet. Der er ikke tale om en NKR. 
DOS tilbydes at forslå kandidat til arbejdsgruppen, hvorfor GE sender henvendelsen videre til 
fagområdeformændene med anmodning om svar inden 10. juni.  
 

i. √ Offentlig høring af to bekendtgørelser vedr. kliniske kvalitetsdatabaser - svar til LVS 25. maj kl. 
12: 
LVS har udsendt to bekendtgørelser om kliniske databaser. Den ene bekendtgørelse ophæver en 
tidligere, idet der er sket ændring i procedurer omkring afrapportering og tilgang til data. 
Bestemmelserne tidligere var, at Sundhedsstyrelsen ikke kunne trække data direkte, men efter 
oprettelse af Sundhedsdatastyrelsen er dette nu tilfældet. DOS finder ikke dette hensigtsmæssigt, 
da det kan give problemer med indrapportering og ejerskab af en database.  
MSL udarbejder forslag til svar inden 25. maj 
 

j. √ Guildal Memorial Lecture 2016 - Danish Orthopaedic Society: 
Den foreslåede og inviterede foredragsholder her desværre meldt fra, og der er fra 
skulder/albueselskabet fremsendt forslag til andre foredragsholdere. Der er i bestyrelsen enighed 
om at invitere David Stanley.  
KH fremsender invitation til Davids Stanley. 
Hvis denne ikke kan, sender KH yderligere invitation til ”næste på listen” fra Skulderselskabet.  
 

k.  Møde med Gigtforeningen: 
GF har henvendt sig med anmodning om at afholde et nyt møde. KH og SO samt MSL skal 
deltage. Dato fastsættes senere. 
 

l. √ Revision af mødekalender 2016: 
Der ændres ikke i den eksisterende mødekalender. 
 

m.  Praktisk orientering om næste møde 2016.06.17: 
SO orienterer kort om det praktiske arrangement. KH kan desværre ikke deltage i hele mødet. 
GE udarbejder og fremsender program m.v. til bestyrelsen 
 

   
6.  Uddannelsesudvalget 
a.  Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

Gennemgås punktvis nedenfor. 
 

b.  Evaluering af DOS Uddannelsesdag 2016: 
Hele bestyrelsen deltog i uddannelsesdagen. Dagen gennemgås, og der er enighed om, at det er 
vigtigt at få input fra de yngre læger. Der var ikke den store deltagelse af læger fra 
mellemgruppen. MSL foreslår, at dette evt. kan ændres ved at skifte emner fra år til år.  Man 
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drøfter, hvordan uddannelsesdagen kan gøres mere attraktiv og dermed bedre besøgt. Fraværet 
blandt de uddannelsesansvarlige overlæger og speciallægerne er altid markant. Det drøftes 
desuden, om uddannelsesdagen skal ændres radikalt og evt. flyttes til et andet tidspunkt, evt. i 
forbindelse med DOS Kongressen.  
 

c.  Fremtidig annoncering/bevidsthed om DOS uddannelsesdag?: 
Se ovenfor. 
 

d.  DOS Uddannelsesdag 2017: 21.4.2017: 
De foreslåede dage godkendes. 
 

e.  Forskningstræning: skal DOS involvere sig? Fremtidig plan: 
YODA har opfordret DOS til at involvere sig i forskningstræning. Der er enighed om at DOS 
som sådan ikke har impact på forskningstræning, hvorfor det foreslås at videreuddannelses-
sekretariatet kontaktes med det formål at få bedre harmonisering af forskningstræningen på 
landsplan. 
KH skriver et brev til videreuddannelsesudvalget. Sendes rundt til bestyrelsen inden endelig 
afsendelse. 
 

f. √ Uddannelsessymposium på DOS Kongressen 2016: ”Evaluering af kommende speciallæge”: 
SK har fremsendt forslag til program. Dette godkendes. 
 

g.  Omorganisering af specialespecifikke kurser. Orientering om proces: 
Der er enighed om, at der skal ændres ved de specialespecifikke kurser. Formålet er at få mest 
mulig læring ind i undervisningen, og at undgå overlapning. Det er ikke i sig selv et mål at få 
undervisning fra mange fagområder. Hovedkursuslederen skal være med til at beslutte indhold i 
kursusrækken.  
 

h.  Turning technologies: UDDU indstiller til at dette anskaffes: 
Det er tidligere besluttet ikke at indkøbe dette IT-system, men der er fortsat et stort ønske fra 
UDDU om indkøb af systemet, som kan bruges til mange formål bl.a. til kongressen, 
generalforsamlingen og kurserne. Efter nogen drøftelse besluttes det at OR indkøber Turning 
Technologies. 
 

i. √ Høring ifm. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022: 7 spørgsmål som skal 
besvares.: 
Sundhedsstyrelsen har fremsendt et spørgeskema vedr. dimensioneringsplan fra 2018 – 2022 for 
at sikre, at der er et sufficient antal speciallæger på landsplan og for at undgå overproduktion. 
Spørgeskemaet er emneopdelt og nummereret.   
Der er enighed om, at det vil være en fordel for besvarelsen at indhente kommentarer fra andre 
end bestyrelsen, hvorfor det besluttes at fordele besvarelsen som anført: 

Ø Spørgsmål 1 og 2: SK svarer at DOS ikke kan være behjælpelig med svar på disse 
spørgsmål, der må formodes at blive besvaret af det administrative system. 

Ø Spørgsmål 3: SK videresender til de ledende overlæger 
Ø Spørgsmål 4: Drøftes på senere bestyrelsesmøde 2016.06.17 
Ø Spørgsmål 5: SK besvarer 
Ø Spørgsmål 6: Status fra SK 
Ø Spørgsmål 7: Status fra SK 

SK kommer med forslag til svar ved næste møde. 
GE sætter emnet på igen til mødet i juni 
 

j. √ Enquiry nowadays education (EBOT): 
Der er fra EBOT fremsendt et spørgeskema med spørgsmål om forhold vedr. den danske 
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lægeuddannelse aktuelt og fremover. SK har afsendt svar.  
 

   
7.  Kvalitetsudvalget 
a. √ Orientering om aktiviteter siden sidste BM: skriftlig orientering om KU: 

Ø KKR om meniskpatologi er lagt på hjemmesiden, og tages op som symposium ved DOS 
kongressen. Der skal fokuseres på samarbejdet med primærsektoren om den aktuelle 
KKR. 

Ø Der er siden sidste BM af tidshensyn afholdt et mailmøde i KU, hvor der er udstukket 
opgaver til en række medlemmer af KU. Opgaverne skal forelægges ved næse møde i 
KU, som finder sted i september. 

Ø Der har i KU regi i midten af marts været afholdt et godt internatmøde om KKR 2016. 
Ø CMJ har udarbejdet en klumme til DOS nyhedsbrevet i maj vedr. de nye nationale 

kvalitetsmål. KU vil arbejde videre med emnet ved næste møde i KU. 
 

   
8.  Videnskabeligt udvalg 
a.  Orientering om aktiviteter siden sidste BM: 

Der har været afholdt 2 møder siden sidste BM, hvoraf det ene omhandlende det nye 
scoresystem, som efter nogle mindre justeringer skal anvendes ved kongressen. Der har med 
succes været afholdt testscores på nogle af de indkomne abstracts. 
 

b. √ VU symposium DOS kongressen: 
VU symposiet omhandler studiedesigns overordnet set. Programmet godkendes. 
 

c. √ DOS priser 2016; ”Ph.d” og ”Best Paper”: 
Der har ikke været ansøgere til DOS Fellowship i 2016.  
Ph.d. prisen: Der er indkommet 4 ansøgere, og den af VU indstillede kandidat, godkendes. 
Kandidaten orienteres fra VU.  
Artikelprisen: Der indkom 9 ansøgere, og den af VU indstillede kandidat godkendes. Kandidaten 
orienteres fra VU. 
 

d. √ IKS Abstract scoring VU 2016.04.15: 
Se ovenfor 

   
9.  Strategiplan  
a. √ Der arbejdes videre med strategiplanen og punkterne bearbejdes hen ad vejen. Punkterne 

gennemgås og kommenteres. 
Det besluttes at punktet om KBU uddannelsen fremadrettet varetages af rekrutteringsgruppen. 
Fremover vil bestyrelsen tage stilling til, hvilket fagområde der skal stå for symposium på 
kongressen. 
Der mangler stadig et par fagområder til at blive hostet via DOS’ hjemmeside. Det besluttes at 
Dansk rygkirurgisk selskab skal tilbydes at blive hostet via DOS’ hjemmeside. 
 

   
10.  Kongressen 
a. √ Opfølgning på kongresprogrammet: 

OR gennemgår de ændringer, der er sket, idet der er indlagt et par ekstra symposier. Det 
fremlagte program drøftes og der fremkommer forslag til nogle ændringer.  
OR fremsender nyt program til næste BM 
En udstiller har ønsket et frokostsymposium af længere varighed en de normale 30 min.  
GE svarer, at der kan afholdes symposium fra 12.15 – 13.00, altså 45 min. 
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b. √ Deltagelse og pris for deltagelse i kongresmiddagen for ikke medlemmer: 

Da der er stor forskel på den kuvertpris DOS betaler og den pris DOS tager for deltagelse i 
kongresmiddagen besluttes det, at medlemmer og deres ledsager (1 stk.) samt foredragsholdere 
fortsat betaler kr. 500,00 inkl. moms, medens alle andre betaler fuld pris, kr. 1.400,00 inkl. 
moms.  
Det besluttes at medicinstuderende med interesse for specialet skal tilmelde sig via hjemmesiden.  
TJ sætter priserne på hjemmesiden. 
 

c. √ Orientering om mulige nye kongresfaciliteter, Bella Center og Tivoli Kongrescenter: 
De fremsendte tilbud er ikke tilfredsstillende.  
MF arbejder videre med de fremsendte og andre muligheder. 
GE skriver emnet på Sixtus 2017 
 

d. √ Udkast til dagsorden til Generalforsamling 2016.10.27: 
Den fremsendte dagsorden tilrettes med nye emner.  
GE skriver emnet på igen til næste møde 
 

e. √ YODA stand på DOS kongressen 2016: 
YODA har spurgt om en gratis stand på DOS kongressen. Dette tilbydes og   
MF svarer YODA 
 

f. √ Retningslinjer for standenes placering ved DOS kongresserne: 
Industrien har ønsket en retningslinje for, hvordan standene kan placeres i udstillingsområdet. 
Det fremsendte forslag drøftes og tilrettes. Det skal pointeres i teksten at den nye ”Innovation 
Island” kun er for små, innovative virksomheder, og ikke for i forvejen veletablerede 
virksomheder. 
Man drøfter muligheden for kontakt til ekstern udstillingsarrangør, hvorfor  
MF kontakter udstillingsarrangør fra det netop afholdte NOF-møde. 
 

g. √ Symposie om meniskpatologi: 
Der vil blive afholdt et symposium om meniskpatologi.  
CMJ anmodes om at fremsende program til næste BM 

   
11.  Website 
a.  Kommende møder: 

GE foreslår at der et par dage forud for BM på hjemmesiden kort orienteres om nogle specielt 
aktuelle/spændende punkter fra dagsordenen. Dette er der ikke tilslutning til. 
 

b. √ Status vedr. webannoncering: 
Der er enighed om at salgsmaterialet skal revurderes og opdateres efter ændring af hjemmesiden.   
TJ udarbejder nyt annoncemateriale til drøftelse på næste BM 
GE skriver emnet på dagsordenen til næste BM 
 

c.  Bestyrelsens klumme: 
Maj: CMJ: ”De nye nationale kvalitetsmål” 
Juni: KH: ”orientering fra NOF mødet i Linköping” 
Juli: MSL: ”Orientering fra EFORT-kongressen i Geneve” 
 

   
12.  Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi 
a. √ Sundhedsstyrelsens Specialeplan – Orienteringsmail til alle specialearbejdsgrupper: 

Sundhedsstyrelsen har modtaget over 5.000 ansøgninger til specialeplanen. Disse bearbejdes i 
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øjeblikket. Der vil senere komme en høring og indsigelsesfrist.  
 
 

 
 

13.  Selskabets økonomi 
a. √ Returbetaling fra Nordisk Medical Supply konkurssag: 

NMS-konkurssagen er nu afsluttet og DOS har fået tilbagebetalt et mindre beløb, som skal 
viderebetales til de to virksomheder, der påtog sig det tab, DOS blev pålagt ved konkursen. Det 
aftales derfor at  
GE kontakter de pågældende virksomheder med anmodning om fremsendelse af en faktura 
dækkende 50 % af det beløb, DOS har fået refunderet fra konkursboet.  
 

b. √ Årsrapport fra DOS: 
MF gennemgår årsregnskabet, der viser et underskud, som bl.a. kan føres tilbage til mindre 
omsætning og større udgift ved kongressen samt den nye hjemmeside.   
Regnskabet godkendes, og revisionsprotokollatet underskrives. Selve regnskabet skal 
underskrives efter præsentation på Generalforsamlingen. 
 

   
14.  DOS Fonden  
a. √ Forslag til ny tekst vedr. betingelser for tildeling af fondsmidler: 

SO har fremsendt forslag til ændret tekst om hvem, der kan ansøge fonden. Det fremsendte 
forslag vedtages. 
 

b. √ Procedure vedr. underskrivelse af årsrapport fra DOS Fonden: 
Selskabets advokat er formand for DOS Fonden og dermed medunderskriver på regnskabet, som 
skal underskrives på mødet i august, der skal holdes i Odense. Derfor besluttes det, at formanden 
anmodes om at gennemgå regnskabet for bestyrelsen via Skype under augustmødet.  
GE kontakter formanden for Fonden. 
GE indhenter efterfølgende underskrift fra formanden for Fonden. 
 

   
15.  Bulletinen: 

  Det er kutyme at personer, der varetager tillidsposter i DOS-regi, anmodes om at skrive lidt om 
aktiviteter vedr. deres tillidspost i DOS Bulletinen.   
MSL sender orientering om dette til de aktuelle personer, med anmodning om fremsendelse af 
tekst til MSL senest 5.august 2016. 
 
 

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

KH og SO har gennemgået de foreslåede kandidater og orienterer bestyrelsen om deres forslag 
til indstillinger. Der er derefter enighed om at indstille: 

Ø 2. Vice President: Per Kjærsgaard-Andersen 
Ø Secretary General: David Limb 
Ø 2 Members at Large and Finance Committee: Romanowski, Bombasirevic, Cartucho, 

Karachalios og Dreinhöfer. : 
Der er enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at indhente lidt bedre kendskab til de sidst 
foreslåede kandidater, før der træffes endelig beslutning og indstilling. SO og KH vil afklare det 
med hinanden inden afstemningen til GA v. EFORT mødet. 
 

b. √ EFORT Strategy Plan 2016-218: summary overview: 
SO har afsendt svar fra DOS med flg. kommentering: 

Ø Der kunne være mere struktur på kongressen. 



  

   

REF. BM 20160512_vers. 20160523 KH/ge, side 8 
 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

Ø Det er tvivlsomt om e-learning vil blive brugt 
Ø Guidelines kan ikke standardiseres men bør være nationale. 
Ø Det er ikke hensigtsmæssigt at styre NORE oppefra. 

  
c. √ Scientific Committee NOF 2018: 

DOS indstiller OR til at deltage i Scientific Committee NOF 2018. 
Der er enighed om at GE sætter NOF 2016 på dagsordenen til BM i august. 
 

d. √ Forte Summer School, deltagelse fra Danmark: 
Der er indkommet 2 ansøgere til Forte Summer School og EBOT. Begge kandidater er godt 
kvalificerede, hvorfor Bestyrelsen indstiller begge ansøgere. 
Den ene deltager inviteres af FORTE med baggrund i DOS´ økonomiske engagement i FORTE 
Summer School. Den anden deltager inviteres af DOS. 
GE orienterer de valgte kandidater. 
GE kontakter FORTE Summer School med indstillingerne. 
 

e. √ EFFORT Travelling Fellowship Poland 2016 – call for nominations: 
GE sender invitationen til de ledende overlæger og de uddannelsesansvarlige overlæger med 
anmodning om indstilling af kandidater. Svar til GE senest 10. juni.  
TJ sætter invitationen på Facebook, hjemmesiden, samt omtaler det i næste nyhedsbrev.  
GE sætter emnet på igen til næste møde 2016.06.17. til valg af endelig indstilling. 
 

f. √ Invitation til SICOT sept. 2016: 
SICOT har inviteret KH til at deltage som gæst i SICOT i ROM. Der er desværre ingen fra 
bestyrelsen, der kan deltage 
KH Svarer SICOT 
 

g. √ NORE Activities at the 17th EFORT Congress Geneva 2016: 
Der er tale om en registerkongres i EFORT regi. SO deltager. 
 

   
17.  Eventuelt 
a.  DOS gimmick til nyuddannede speciallæger: 

MF foreslår, at de nyuddannede speciallæger præsenteres personligt på kongressen og 
overrækkes en nål. Den til enhver tid siddende formand for bestyrelsen holder en tale til dem. 
MF går videre med sagen som tages op igen til mødet i august. 
 
 

Mødet sluttede kl. 16.30 
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 2016.06.17 

  


