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INDLEDNING 
Strategiplan 2018 afløser den forrige strategiplan fra 2014. Ønsket om en 
strategiplan opstod efter den omorganisering af Dansk Ortopædisk Selskab (DOS), 
som fandt sted efter vedtagelse af nye vedtægter ved generalforsamlingen i 2010. 
Med flere udvalg og en større bestyrelse samt en tættere tilknytning til fagområderne 
var der behov for et dokument, som kunne give fælles retning for selskabets 
aktiviteter. 
  
Siden vedtagelsen ved generalforsamlingen i 2011 og senest i 2014 har 
strategiplanen været et fast punkt på alle bestyrelsesmøder, for at sikre det fokus i 
bestyrelsens arbejde, som selskabets medlemmer beslutter. Som følge af at arbejdet 
i DOS løbende udvikler sig, skønner bestyrelsen, at der nu er brug for en opjusteret 
ny strategiplan. Selskabets samlede mission og vision ændrer sig ikke så hurtigt, 
men opdateringen af de enkelte mål vil sikre medlemmerne, at bestyrelsen og 
selskabets udvalg arbejder i samme retning. 
  
Vi håber at denne nye strategiplan kan vedtages ved generalforsamlingen på DOS 
kongressen i oktober 2018, således at den kan inspirere til det fortsatte 
fremadrettede arbejde i selskabet. 

FORMÅL 
Strategiplanen skal udvikle og styrke DOS i henhold til DOS’s vision og mission og 
derigennem skabe en sund udvikling af DOS. 
 

VISION OG MISSION 

VISION 
Dansk Ortopædisk Selskabs vision er... 

■ at være den samlende organisation for dansk ortopædisk kirurgi 
■ at sætte dagsordenen for udviklingen i dansk ortopædisk kirurgi 
■ at opnå den bedste faglige standard i dansk ortopædisk kirurgi 
■ at opnå den bedste uddannelseskvalitet i dansk ortopædisk kirurgi 
■ at opnå den bedste forskningskvalitet inden for dansk ortopædisk kirurgi 

MISSION 
Dansk Ortopædisk Selskab vil arbejde for…. 

■ at varetage medlemmernes interesser i forhold til forskning og 
kvalitetsarbejde samt uddannelse og rekruttering 

■ at sikre en optimal organisation af selskabet 
■ at understøtte fagområdernes udvikling til fordel for dansk ortopædisk kirurgi 
■ at udvikle dialogen mellem fagområderne og DOS 
■ at udøve indflydelse på sundheds- og fagpolitiske processer 
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■ at understøtte at danske ortopædkirurger yder den optimale patientbehandling 
i overensstemmelse med bedste evidens 

■ at udvikle DOS’s internationale relationer. 
 

STRATEGIPLAN 

ORGANISATIONEN 
 
Med over 1.000 medlemmer er Dansk Ortopædisk Selskab et af de største 
lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Selskabet har kun lægelige ordinære 
medlemmer. 
 
Dansk Ortopædisk Selskab gennemgik i 2010 en strukturændring, som ændrede 
bestyrelsens sammensætning og antallet af faste udvalg. Formålet var på samme tid 
at fastholde erfaring og dynamik i bestyrelsesarbejdet samt at give fagområderne 
større indflydelse på selskabets aktiviteter. 

Mål 
Selskabets organisation og vedtægter skal skabe de bedste muligheder for, at 
selskabets medlemmer får størst mulig indflydelse på Bestyrelsens arbejde og 
Selskabets aktiviteter. Dette sker gennem generalforsamlingen hvor de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer vælges, debatter på generalforsamlingen vedr. selskabets 
konkrete politik, de enkelte fagområder via Kvalitetsudvalget, via kommunikation og 
dialog på hjemmesiden samt via Uddannelsesudvalget og det Videnskabelige 
Udvalg.  

Status 
Bestyrelsen består af en formand, næstformand, afgående formand, formand for 
Uddannelsesudvalget (UDDU), formand for Videnskabeligt Udvalg (VU), formand for 
Kvalitetsudvalget (KU), redaktør og kasserer. Desuden er der tilknyttet en 
professionel sekretariatsleder. 
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Virkemidler 
1. Generalforsamlingen meddeler valg ved demokratisk afstemning til DOS 

bestyrelsen og de stående udvalg, fraset kvalitetsudvalget hvor medlemmerne 
udpeges af fagområde selskaberne. Bureaukratiske barrierer, mod at 
kandidater opstilles, er fjernet for at sikre en transparent og demokratisk 
proces. Den siddende bestyrelse stiller altid med en anbefalet kandidat. 

2. På hjemmesiden findes en udførlig beskrivelse af aktiviteterne i bestyrelsen 
og i de enkelte udvalg, samt regler for opstilling af kandidater til bestyrelse og 
udvalg. 

3. Sekretariatet er professionelt styret, hvilket sikrer effektive og hurtige 
administrative arbejdsgange. 

4. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder minimum hver anden måned. De 
stående udvalg afholder ad hoc møder. Engang årligt afholdes internatmøde 
hvor bestyrelsen tilstræber at mødes med relevante samarbejdspartnere samt 
deltagere i de forskellige udvalg og lederne af fagområderne. Alle møder 
afholdes med dagsorden og referat, der er nemt tilgængelig på hjemmesiden. 

5. Til Selskabet er tilknyttet en række personer i tillidsposter, der repræsenterer 
DOS i nationale og internationale sammenhænge. Fra disse tillidsposter 
afrapporteres årligt til selskabet og hjemmesiden, således at en bred viden 
om selskabets aktiviteter er let tilgængelige for bestyrelsen og medlemmerne. 

 

SELSKABETS RELATIONER 
 
DOS har mange relevante samarbejdspartnere med hvem vi interagerer for at 
fremme udvikling og kvalitet indenfor det ortopædkirurgisk speciale. Der er en 
stigende interesse for at gøre brug af DOS ekspertise i nationale og internationale 
sammenhænge. Anmodninger om høringssvar fra offentlige myndigheder, deltagelse 
i udvikling af kliniske retningslinjer og tilpasning af Specialeplanen; samt anmodning 
om deltagelse i internationale arbejdsgrupper er alle gode eksempler på opgaver 
med tiltagende tyngde. 

Medlemmerne:  
Medlemmerne er DOS. DOS bestyrelsen udpeges ved direkte valg af 
selskabets medlemmer på selskabets generalforsamling, til at varetage 
medlemmernes faglige og videnskabelige interesser i samarbejdet med 
samfundets øvrige interesseorganisationer indenfor ortopædisk kirurgi, 
herunder vores arbejdsgivere.  
DOS bestyrelsen er forpligtiget til at anvende organisationens økonomi synligt 
og ansvarligt. 
På generalforsamlingen og i andre relevante sammenhænge, diskuterer 
bestyrelsen sit arbejde, herunder aktuelle emner omkring konkret politik og 
økonomi, med medlemmerne. 
Selskabets årlige kongres er en samlende faktor med stor opbakning blandt 
medlemmerne. Kongressen sikre faglig uddannelse og videnskabelig 
udvikling indenfor specialet for medlemmerne. 
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Fagområder: 
Den lægefaglige udvikling inden for specialet har ført til oprettelse af en række 
fagområder, som afgrænses af specielle diagnoser eller 
behandlingsteknikker. Fagområderne er organiseret i selskaber og 
interessegrupper. DOS skal skabe sammenhæng i det ortopædiske speciale 
ved en koordineret indsats, hvor alle fagområder inddrages i 
beslutningsprocesser og arbejdsopgaver. Dette sker primært via samarbejdet 
i Kvalitetsudvalget. Det sker også ved direkte kontakt på det årlige Sixtus 
møde, ved fagområde møderne på kongressen og ved at inddrage 
fagområderne når der skal udpeges medlemmer til konkrete arbejdsgrupper, 
det være sig i sundhedsstyrelsen, regionerne og andre sammenhænge. 

 

Yngre Ortopædkirurger i Danmark (YODA): 
Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA) er en forening for yngre læger og 
medicinstuderende med interesse for ortopædkirurgi. YODA arbejder for at 
forbedre uddannelsen til speciallæge i ortopædisk kirurgi. Herudover har 
YODA fokus på rekruttering til det ortopædkirurgisk speciale af bl.a. 
medicinstuderende og KBU-læger. YODA afholder årligt kurser rundt omkring 
i Danmark. Herudover har YODA et forårsmøde samt flere uddannelsestiltag 
på DOS Kongressen. YODA uddeler hvert år deres uddannelsespris; ”den 
gyldne YODA”.  
 

Universiteterne: 
Universiteterne har ansvar for lægeuddannelse. Ansvar for undervisning i 
ortopædkirurgi på universiteterne ligger hos de ortopædkirurgiske lærerstols 
professorer. Prægraduat undervisning i ortopædkirurgi gives af professorer, 
kliniske lektorer og kliniske lærer, som oftest vil være medlemmer af DOS. 
Universiteterne arbejder for at uddanne den bedst mulige læge med bred 
viden, herunder evnen til at tilegne sig ny viden i den fremtidige lægegerning. 
DOS har interesse i at nyuddannede læger har såvel bred viden som mere 
specifik ortopædkirurgisk viden. Yngre lægers valg af kommende speciale vil i 
mange tilfælde foretages allerede på medicinstudiet. DOS har derfor en 
interesse i at ortopædisk kirurgi fremstå som et attraktivt speciale allerede på 
medicinstudiet.  
På alle lægestudier skal den studerende udføre en obligatorisk 
forskningsopgave og herudover vil nogle studerende udføre ekstra 
forskningsarbejder. Mange forskningsaktive læger har grundlagt deres 
forskningskarriere og forskningsfelt under medicinstudiet. DOS er interesseret 
i, at medicinstuderende med forskningsinteresse vælger ortopædkirurgisk 
forskning. 
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Andre Specialer – Kirurgisk Forum: 
Andre specialer er ofte samarbejdspartnere i forhold til rådgivning og 
kommunikation overfor Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Derfor er der 
fora, hvor disse interessefællesskaber udvikles. Kirurgisk forum er et af dem 
og LVS et andet. Men andre ad hoc samarbejdsgrupper opstår løbende i 
forhold til udvikling af Nationale kliniske retningslinjer eller som rådgivende 
udvalg nedsat af Sundhedsstyrelsen. DOS-medlemmer (udpeget af DOS 
bestyrelsen) deltager i arbejdet i disse grupper og varetager her DOS 
interesser. Udpegede DOS medlemmer tilbagerapporterer til DOS vedrørende 
arbejdet i disse grupper. Specielt for Kirurgisk forum er, at alle DOS-
bestyrelsesmedlemmer deltager i møderne. 
 
 

LVS: 
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er 
interesseorganisation for læger og andre sundhedsprofessionelle, der bl.a. 
arbejder med sundhedsforskning, kvalitetsudvikling og forbedring af 
behandlingerne i det danske sundhedsvæsen. LVS er paraplyorganisation for 
de videnskabelige selskaber i Danmark. 
DOS er aktivt medlem af LVS, med repræsentation i LVS bestyrelse.  
LVS arbejder ligesom DOS for, at det er viden og faglighed, der bestemmer 
behandlingerne i det danske sundhedsvæsen, at sundhedsforskningen i 
Danmark har de bedste vilkår og at forskningens resultater kommer 
befolkningen til gode. LVS arbejder desuden i lighed med DOS for, at lægerne 
har de bedste muligheder for at dygtiggøre sig, så de også i fremtiden kan 
tilbyde danskerne den bedste behandling. Dette kræver ifølge LVS og DOS, 
at læger har adgang til: Den bedste forskning, den bedste uddannelse, den 
bedste viden og teknologi og de bedste rammer for faglig udvikling. 

 

Offentlige myndigheder: 
DOS er den faglige organisation, der er i besiddelse af den største samlede 
ekspertise inden for specialet Ortopædisk Kirurgi. DOS fungerer som en 
seriøs samarbejdspartner med betydelig indflydelse på dele af 
sundhedspolitikken. Selskabet bliver ofte anmodet om deltagelse i 
udvalgsarbejde m.v. for eksempel i Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut 
samt i Regionerne. Selskabet repræsenteres af medlemmerne – enten ved 
deres engagement i Selskabets bestyrelse eller udvalg, eller som udpeget af 
DOS bestyrelse. Hjemmesiden indeholder en liste over personer, der således 
er udpegede, og en beskrivelse af deres funktion samt en årlig skriftlig rapport 
om deres arbejde, for at sikre åbenhed og transparens om DOS 
repræsentation og arbejde.  
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Internationale relationer: 
DOS er en del af Nordic Orthopaedic Federation (NOF) og European 
Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology 
(EFORT).  DOS er aktivt repræsenteret i European Union of Medical 
Specialist (EUMS) og Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie (SICOT). DOS bliver derudover som nationalt selskab inviteret 
til enkelte yderligere internationale kongresser og begivenheder. Ud over 
formidling af videnskabelige resultater bidrager de internationale relationer til 
samarbejde inden for uddannelse, udveksling (fellowships), kvalitetssikring og 
networking.  
DOS har været aktiv deltager i etableringen af både NOF og EFORT, hvor 
dansk ortopædi er repræsenteret på lige fod med andre nationale 
ortopædiske selskaber i et skandinavisk og et europæisk samarbejde. 
DOS er fortsat aktiv deltager i begge organisationer, og har tidligere været 
vært for NOF og EFORT kongresserne med stort fagligt udbytte og med 
betydning for DOS stabile økonomi i de efterfølgende år. Dette har styrket 
selskabets arbejde og via DOS Fonden givet bedre muligheder for at støtte 
unge ortopædkirurgers deltagelse i blandt andet internationale forsknings- og 
uddannelsesrelationer  
 
Pressen: 
DOS vil forsøge at fremme offentlighedens viden om vores speciale, igennem 
en mere proaktiv tilgang til samarbejde med pressen. DOS bestyrelsen har i 
den anledning været på pressetræningskursus, for at oparbejde rutiner og 
værktøjer, som bestyrelsesmedlemmerne kan bruge i deres tilgang til 
medierne. 
 DOS vil fremover løbende diskutere og i samarbejde med fagområder og 
medlemmer formulerer DOS’ holdning til de emner, der har eller 
erfaringsmæssigt kan få offentlighedens interesse. 
DOS vil i samarbejde med fagområderne medvirke til at fremme 
offentlighedens viden om de videnskabelige og behandlingsmæssige 
fremskridt/bidrag, som udgår fra det ortopædkirurgiske speciale.    
 
 

Industrien: 
Industrien er en vigtig samarbejdspartner for DOS i forhold til 
vidensudveksling, markedsføring, udvikling, daglig servicering i klinisk praksis, 
kursusvirksomhed og afholdelse af DOS kongressen. Det er vigtigt for DOS at 
have en åben og imødekommende dialog med industriens repræsentanter 
under hensyntagen til de juridiske og etiske spilleregler der gælder for 
samarbejdet mellem læger og industri. Det er vigtigt at det fremgår tydeligt i 
forskellige sammenhænge hvor industrien er repræsenteret under DOS 
aktiviteter. Ortopædkirurger er generelt afhængige af et gensidigt godt 
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samarbejde med industrien for at anvende industriens produkter i kirurgisk 
praksis til patienternes bedste. DOS er opmærksom på at balancen i 
samarbejdet er vigtig og at presse og lægmand nemt kan misforstå den 
gensidige afhængige relation. DOS vil omhyggeligt respektere industriens 
etiske regler for samarbejde. DOS vil arbejde for at denne holdning til 
samarbejdet med industrien høres i forskellige sammenhænge hvor politiske 
og administrative tiltag måtte hindre mulighed for det gensidige gode 
samarbejde.   
- Relationen til industrien er diskuteret med medlemmerne på GF 17 og 

DOS ønsker et fortsat tæt samarbejde  
 
 

Patientforeninger: 
DOS bestyrelsen ønsker en åben og imødekommende tilgang til at 
samarbejde med patientforeninger.  
DOS bestyrelsen vil også fremover deltage i et årligt møde med 
Gigtforeningen, hvor man drøfter fælles interesser aktuel aktivitet og strategi 
for nærmeste fremtid.  
DOS bestyrelsen vil koordinere relevante høringssvar med Gigtforeningen og 
evt. andre patientforeninger. 
DOS bestyrelsen vil være åben overfor tilstedeværelse af Patientforeninger 
på DOS Kongressen 

 
 

Udvikling 
1. DOS skal fremme kommunikationen og dialogen med selskabets medlemmer 

gennem generalforsamlingen, website og via nyhedsbreve, evt. ved direkte 
møder rundt omkring på afdelingerne. Herigennem skal DOS fremme fokus 
på de emner, der rører sig blandt medlemmerne. Desuden skal interessen for 
organisatorisk arbejde og rekruttering til DOS foreningsarbejde fremmes.  

2. DOS skal yderligere synliggøre sine aktiviteter overfor samarbejdspartnere, 
arbejdsgivere, medlemmer og fagområder. Herunder sikre kommunikation af 
væsentlige faglige og videnskabelige emner til offentligheden.   

3. DOS skal fremme sammenhængen i det ortopædiske speciale gennem fortsat 
og styrket samarbejde med fagområdeselskaberne og interesse-grupper.   

4. Den bedste anvendelse af DOS ekspertise skal sikres dels ved en fortsat 
uddelegering af opgaver, hvor fagområderne inkluderes mest muligt og dels 
ved en fortsat prioritering af, hvilke opgaver DOS skal påtage sig. Før opgaver 
uddelegeres skal de økonomiske forhold omkring opgaven være afklaret.  

5. DOS skal fremme rekruttering til specialet gennem fokus på samarbejde og 
dialog med universiteterne, fagområderne, afdelingerne og YODA. Herunder 
skal DOS fremme dialogen med lektorer og professorer for at fremme 
interessen for ortopædkirurgisk forskning og det ortopædkirurgiske speciale. 
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6. For at sikre størst mulig indflydelse på den offentlige beslutningsproces, skal 
DOS være både imødekommende og proaktiv overfor offentlige myndigheder. 
Herunder skal DOS synliggøre disse samarbejder både internt og eksternt.  

7. DOS skal påvirke dagsordenen og styrke sin postion i LVS og arbejdet skal 
synliggøres overfor medlemmerne. DOS skal havde et øget fokus på de 
muligheder som LVS giver for financiering af faglige møder.  

8. DOS samarbejder formaliseret med de andre skærende specialer i Kirurgisk 
Forum (KF). KF skal aktivt bruges til at fremme ortopædiske interesser evt i 
samarbejde med andre medicinske specialer hvor det skønnes nødvendigt i 
forholdet til sundhedsstyrelsen, universiteter, regionerne og andre relevante 
parter. 

9. DOS skal arbejde for at styrke NOF samarbejdet gennem fokus på 
strategiplan og uddannelse, sikre relevante fordele for vores medlemmer via 
ACTA samarbejdet og løbende diskuterer samarbejdet og økonomi med 
medlemmerne.   

10. DOS skal arbejde for indflydelse i EFORT, diskuterer samarbejdet med 
medlemmerne løbende, fremme NOF’ position i EFORT og sikre EFORT 
sponsorerede symposier ved DOS møder samt arbejde for ny kongres i DK.  

11. Samarbejdet med industrien skal udvikles gennem fortsat dialog og med 
respekt for gældende etiske regler. DOS vil arbejde for at fremme industriens 
muligheder for aktiv deltagelse i uddannelse af medlemmer, stor faglig 
udstilling ved kongressen og deltagelse i videnskabelig udvikling.     

12. DOS skal havde fokus på samarbejde og dialog med patientforeninger, 
arbejde for koordinering, der hvor der er fælles interesse og forståelse.   

13. DOS skal have fokus på habilitet.  
 
 



 

10/21 

UDDANNELSESUDVALGET 

Uddannelsesudvalget består af seks medlemmer. Udvalgets formand er medlem af 
bestyrelsen. Hovedkursuslederen for de Specialespecifikke kurser deltager i alle 
udvalgets møder. 

 

Mål 

Uddannelsesudvalgets mål er at fremme samt skabe visionerne for dansk 
ortopædkirurgisk uddannelse.  

 

Status 

Udvalget har følgende arbejdsopgaver: 

1. Planlægge og koordinere Dansk Ortopædisk Selskabs uddannelses- 
og kursusvirksomhed 

2. Vejlede bestyrelsen i sager af uddannelsesmæssig karakter 

3. Sikre at uddannelsesrelevante emner præsenteres på DOS 
kongressen 

4. Arbejde for de bedst mulige uddannelsesmuligheder for 
uddannelsessøgende læger og yngre speciallæger, der stiler mod en 
slutstilling i ortopædisk kirurgi.  

5. Forholde sig til inspektorkorpset og inspektorrapporterne. 

6. Fokus på at opnå og fastholde en god balance mellem uddannelse 
og produktion. Høj kvalitet og kvantitet af patientbehandling sikres 
bedst igennem god og rettidig uddannelse. 

 

Virkemidler 

1. Fokus på praktiske værktøjer til mesterlære på afdelingerne. 

2. Fokus på evidensbaseret uddannelse. 

3. Fokus på nye metoder til kompetenceudvikling – f.eks. simulation og 
færdighedstræning. 

4. Fokus på kompetenceevaluering. 

5. Målbeskrivelser i det ortopædkirurgiske introduktions- og 
hoveduddannelsesforløb.  

6. Fokus på kvaliteten af de specialespecifikke kurser.  
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7.       Post-test efter specialespecifikke kurser. 

8. Afdelingers brug af vejledende målbeskrivelser for Fase IV 
uddannelsesforløb. 

9. Fokus på at læger opnår en høj faglig standard både mhp praktiske 
færdigheder og teoretisk viden. 

 

 

Udvikling 

1. Udarbejdelse af nye målbeskrivelser for introduktions- og 
hoveduddannelse. 

2. Evaluering af ny kursusrække og post-test for specialespecifikke 
kurser. 

3. Evaluering af uddannelsen til speciallæge i ortopædisk kirurgi. 

4. Udarbejdelse af forslag til materialer og læseplan for 
speciallægeuddannelsen. 

5. Evaluering af fase IV uddannelse. 

6. Møde med uddannelsesansvarlige overlæger på DOS kongressen. 
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VIDENSKABELIGT UDVALG 

Videnskabeligt udvalg består af fem medlemmer. Udvalgets formand er medlem af 
bestyrelsen. Selskabets redaktør er medlem af udvalget. 

Mål 

Videnskabeligt udvalg har til opgave af understøtte den ortopædkirurgiske 
videnskabelige aktivitet i selskabet. 

Status 

Udvalget har følgende arbejdsopgaver: 

1. At etablere tiltag der fremmer og synliggør ortopædkirurgisk 
forskningsaktivitet i Danmark. 

2. At øge viden om forskningsmetodik og kritisk litteraturlæsning. 

3. Videnskabeligt Udvalg udformer det videnskabelige program til DOS 
Kongressen.  

4. Udvalget behandler ansøgninger vedrørende symposier, DOS fellowship, 
Ph.D prisen og Årets bedste artikel og udarbejder indstillinger til bestyrelsen. 

5. Vedligeholdelse af forskningsrelaterede emner på selskabets hjemmeside 
eksempelvis oversigter med danske ortopædkirurgiske doktordisputatser, 
Ph.d. afhandlinger og forskningsgrupper. 

6. Udvalget arbejder sammen med DOS bestyrelsen med kontinuerlig koncept 
udvikling af DOS kongressen.  

Virkemidler 

1. At formidle dansk ortopædkirurgisk forskning via DOS kongressen, 
hjemmeside og nyhedsbreve. 

2. Abstractbedømmelsen i forbindelse med DOS kongressen foretages på solidt 
videnskabeligt grundlag. 

3. Kvalitetsmonitorering af kongressen via spørgeskemaundersøgelser 

4. Hjemmesiden optimeres løbende for at fremme målene i videnskabeligt 
udvalg. 

5. Præmiering af bedste videnskabelige arbejder via prisuddelinger 

 

 

 

Udvikling 
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1. Kongressen skal videreudvikles så den nationalt understøtter: 

a. Videnskab 

b. Netværk 

c. Uddannelse 

d. Rekruttering 

e. Kvalitetssikring i ortopædkirurgisk behandling 

f. Nationalt samarbejde 

 

2. I forbindelse med ny kongres lokalisation deltager VU i arbejdet omkring koncept 
udvikling af kongressen. 

 

3. Fortsat fokus på fagområder. på DOS Kongressen er en unik mulighed for at 
holde møde i fagområderne. Vi vil arbejde på at give fagområder den bedst mulige 
ramme på kongressen 

 

4. Styrke vidensdeling via bred deltagelse af DOS medliemmer på kongressen. Det 
voksende produktionskrav på hospitalerne kan være en hindring for lægers 
deltagelse på DOS kongressen. VU vil udbrede kendskabet til kongressen hos 
regionerne og synliggøre lægernes behov for deltagelse i kongressen.  

 

5. Understøtte en rød tråd/tema for den årlige DOS-kongres for at give større 
sammenhæng i kongresprogrammet. 

 

6. Fremtidigt kongrestema: Forskningsfinansiering. Hvordan faciliteres forskning 
fremadrettet og hvem har ansvaret for at forskningen foretages.  

 

7. Fastlæggelse af kommunikationsstrategi med henblik på at nå flest muligt af 
selskabets medlemmer med information omkring prisuddelinger, information omkring 
kongressen etc,  

 

8.Udarbejde forslag til revidering af DOS fellowship 
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KVALITETSUDVALGET 
 
Udvalget består af 10 medlemmer: En formand og en repræsentant fra hvert af de ni 
fagområdeselskaber. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af 
generalforsamlingen. 
Endvidere er der mulighed for at associere andre interesseområder efter ansøgning og efter 
godkendelse i DOS bestyrelsen (Således aktuelt DSOI). 
 
Mål 
Kvalitetsudvalget har til opgave at sikre koordineringen mellem daglig klinisk praksis og nye 
videnskabelige resultater ved implementering af disse. Udvalget skal sikre synergi og 
sammenhængskraft indenfor fagområderne i DOS. 
 
Status 
Udvalget har følgende arbejdsopgaver: 

1. At støtte udarbejdelse af kliniske retningslinjer (KR): Såvel Nationale Kliniske 
Retningslinjer (NKR) som Korte Kliniske Retningslinjer (KKR).  

2. En støttende og rådgivende funktion i relation til de nationale kliniske databaser, de 
øvrige kliniske databaser og Det nationale kvalitetsprogram. 

3. Kvalitetsudvalget koordinerer og sikrer erfaringsudveksling mellem fagområderne. 
 
Virkemidler 

1. Koordinering og erfaringsudveksling mellem fagområderne i relation til udarbejdelse 
af KR 

2. Udarbejdelse af skabelon og regelsæt i relation til udarbejdelse og revisionsproces 
for KKR 

3. Koordination af implementeringsprocessen i relation til KR  
4. Sikre det faglige indhold ved afrapportering fra de nationale kliniske databaser – bl.a. 

med fokus på begrænsninger. 
5. Støtte fremtidig udvidelse af de kliniske databaser med patient related outcome 

measures (PROM) 
 
Udvikling 

1. Implementering af ”DOS politik for ibrugtagning af nye behandlinger, implantater og 
andet medicinsk udstyr” 

2. Prioritering af områder/emner, som fremadrettet bør reguleres med udarbejdelse af 
KKR.  

3. DOS skal arbejde for at medlemmerne sikrer, at man landet over lever op til Det 
nationale kvalitetsprogram. 

4. DOS skal arbejde for at registreringspraksis til Det nationale kvalitetsprogram samt til 
de kliniske databaser er relevant og meningsfuld, og at meningsløs registrering og 
redundans undgås (Implementering af ”datafangst”). 
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5. Kvalitetsudvalget bør være proaktive deltagere i vurderingen af de data, der 
offentliggøres fra Det nationale kvalitetsprogram og de kliniske databaser 
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KOMMUNIKATION 

Formidling af relevant information til medlemmer af DOS er redaktørens 
ansvarsområde.  Redaktøren er medlem af Videnskabeligt Udvalg og af DOS 
Bestyrelse.  

 

Redaktøren har følgende arbejdsopgaver: 

1. Vedligeholde og udvikle DOS´s hjemmeside. 

2. Udsende nyhedsbreve. 

3. Kommunikation via facebook. 

4. Udarbejdelse af DOS Bulletin og Abstractbog 

5. Sikre at information om DOS Kongressen formidles til medlemmerne 

 

Mål 

Alle relevante nyheder og information skal samles og formidles til medlemmerne via 
overskuelige og nemt tilgængelige medier.  

DOS´s kommunikations kanaler skal understøtte DOS strategiplan. 

 

Virkemidler 

1. DOS Hjemmesiden (www.ortopaedi.dk). 

a. Drives professionelt. 

b. Er vært for fagområderne. 

c. Opdateres løbende. 

d. Indeholder bl.a. information om/fra: 

i. DOS bestyrelsen og udvalgene. 

ii. DOS Fonden. 

iii. Oversigt over kurser og kongresser. 

iv. DOS Kongressen. 

v. Retningslinjer og guidelines. 

vi. DOS priser 

vii. Diverse anden relevant information. 
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2. DOS Nyhedsbreve 

a. Udsendes en gang pr. måned 

b. Indeholder: 

i. Klummen 

ii. Link til Acta Ortopaedica 

iii. Anden relevant information 

3. Facebook 

a. Opdateres løbende med relevant information. 

4. DOS Bulletin og Abstractbog 

a. Udkommer elektronisk op til DOS Kongressen 

b. Det er muligt mod betaling at annoncerer i DOS Bulletinen og 
Abstractbogen.  

c. Indeholder information om: 

i. DOS Kongressen 

ii. Alle Abstracts 

iii. Arbejdet i DOS Bestyrelsen samt udvalgene 

iv. Anden relevant information 

Udvikling 

1. DOS´s kommunikative virkemidler skal understøtte DOS Strategiplanen. 

2. DOS hjemmesiden skal til stadighed være opdateret og med relevant 
information, som præsenteres overskueligt og let tilgængeligt.  

3. Hjemmesidens design skal være af tidssvarende standard og fungere på alle 
relevante platforme. 

4. Forsiden på hjemmesiden skal være dynamisk og profilere aktuelle emner jf. 
relevans og DOS Strategiplan. 

5. Facilitere formidling af information fra fagområderne gennem DOS´s 
kommunikative virkemidler.  

6. Udvikle nyhedsbrevet, således at flere informationer fra udvalgene og 
fagområderne samles i dette.  

7. Sammen med Videnskabeligt Udvalg re-designe DOS Bulletinen samt 
Abstractbogen. 
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ØKONOMI 

Økonomien, der til dagligt varetages af kasseren, skal kunne understøtte alle 
aktiviteter i DOS samt i DOS Fonden.  

Virkemidlet for en god og sund økonomi er gode indtægter, som primært kommer fra 
medlemskontingenter. DOS er underlagt regler for foreningers økonomi og lever op 
til gældende regler, herunder revision samt årlig regnskabsaflæggelse på 
generalforsamling. 

Mål  

At DOS økonomi på kort og lang sigt (5 år) fortsat kan understøtte alle aktiviteter i 
DOS samt i DOS Fonden. 

Status 

DOS økonomi er god og lever op til det kortsigtede mål med en formue svarende til 
to års udgifter.  

Virkemidler  

1. DOS økonomi varetages af Bestyrelsen ved Kassereren og revideres dels af 
en Statsautoriseret Revisor og dels ved en faglig revisor blandt Selskabets 
medlemmer. Ved den årlige generalforsamling fremlægges regnskab for 
Selskabet og Fonden. 

2. DOS økonomiske rammer fastlægges ved korrekt udformede årlige budgetter 
før budgetårets begyndelse med vedtagelse af DOS bestyrelsen og 
generalforsamlingen. 

3. Ved internatmødet på Sixtus laver kasseren i samarbejde med bestyrelsen 
årligt en gennemgang af muligheder for justering af udgifter, indtægter og 
optimering af samarbejdsaftaler mhp. at sikre økonomien i DOS. 

Udvikling 

1. DOS økonomiske politik skal være åben, og det skal være klart for 
medlemmerne, hvilke aktiviteter der understøttes. 

2. Når DOS påtager sig større opgaver for offentlige myndigheder, kan det være 
relevant, at sikre sig kompensation for rejseaktiviteter og tabt arbejdstid inden 
en opgave uddelegeres.  

3. For at sikre det langsigtede mål, skal økonomien tænkes ind i eventuelt nye 
DOS aktiviteter, ligesom DOS udgifter bør gennemgås og yderligere 
indtægtsmuligheder fra fx annoncering, webshop og sikker formuepleje 
undersøges.  

4. Kontrakter med forskellige samarbejdsparter evalueres og genforhandles 
løbende med øje for økonomisk optimering. 
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KONGRESSEN 
 
Der afholdes en årlig kongres – DOS Kongressen. Kongressen har aktuelt tre dages 
varighed, hvor alle Selskabets medlemmer har mulighed for at mødes for at 
præsentere forskningsresultater samt for at deltage i andre faglige og sociale 
aktiviteter. Kongressen giver mulighed for afholdelse af møder i fagområderne. 

Mål 
1. At være forum for præsentation af al dansk ortopædkirurgisk forskning. 
2. At være en samlende og væsentlig faglig og social begivenhed for alle 

medlemmer af DOS samt vores samarbejdspartnere. 
3. At være det primære mødeforum for alle medlemmer og fagområder. 

Status 
1. Kongressen afholdes hver år i uge 43. Hvert andet år i København og hvert 

andet år i provinsen. 
2. Deltagerantallet, antallet af fremsendte abstracts samt kravene til 

udstillingsarealet har været stagnerende gennem de seneste år.  
3. Faglige aktiviteter inkluderer øget fokus på posterpræsentationer samt frie 

foredrag, Guildal and Honary Lectures, Professortiltrædelses-forelæsninger, 
symposier og workshops – ofte i parallelle sessioner. 

4. Samarbejdet med industrien i relation til bl.a. udstillingen er vigtig for 
kongressens udvikling og form, bl.a. for at sikre faglig sparring og uddannelse. 

Virkemidler 
1. Sammensætningen af det videnskabelige program afspejler medlemmernes 

forskningsmæssige aktiviteter samt ønsker og behov for uddannelse og 
anden undervisning. Planlægningen påhviler Videnskabeligt udvalg i 
samarbejde med Bestyrelsen. 

2. Sammensætningen af det sociale program tager hensyn til så bred en del af 
Selskabets medlemmer som muligt. 

3. Det videnskabelige og sociale program er ligesom konceptet for kongressen 
under løbende evaluering og ændring. 

4. Udstillingen og relationen til industrien planlægges af Kassereren og 
Selskabets sekretariat i samarbejde med Bestyrelsen. 

Udvikling 
1. Kongressen har været diskuteret med selskabets medlemmer på GF 17. Her 

er det besluttet at sikre at kongressen hvert andet år afholdes uden for 
København. Der er planlagt debut i 2019.  

2. Industriens ønsker om plads og tid i programmet skal så vidt muligt 
efterkommes (udstilling, workshop, symposium). 

3. Medlemmernes oplevelse af det faglige og sociale program skal fortsat 
kortlægges efter Kongressen med henblik på løbende tilretninger/ændringer. 

4. Indholdet af symposier og udvalgte sessioner bør være tilgængeligt for 
medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage. Dette kan for eksempel 
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ske ved udfærdigelse af noter/referat efter symposiet, kopi af dias, 
videopræsentationer m.m., til placering på DOS hjemmeside efter 
kongressen. 

5. Set i lyset af nye samarbejdsforhold mellem læger og industri igangsættes et 
arbejde i DOS på at fremme, styrke og videreudvikle mulighederne for faglig 
uddannelse i forbindelse med DOS kongressen. 
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FORKORTELSER	
Dansk	Ortopædisk	Selskab	(DOS)	
Dansk	Selskab	for	Ortopædisk	Infektionskirurgi	(DSOI)	
European	Board	of	Orthopaedics	and	Traumatology	(EBOT)	
General	forsamlingen	(GF)	
Klinisk	Basisuddannelse	(KBU)	
Kliniske	regningslinjer	(KR)	
Korte	Kliniske	Retningslinjer	(KKR)	
Kvalitetsudvalget	(KU)	
Lægevidenskabelige	Selskaber	(LVS)	
Nationale	Kliniske	Retningslinjer	(NKR)	
Patient	related	outcome	measures	(PROM)	
Societe	Internationale	de	Chirugie	Orthopedique	et	de	Traumatologie	(SICOT)	
Uddannelsesudvalget	(UDDU)	
Union	Européenne	des	Médecins	Spécialistes	(EUMS)	
Videnskabeligt	Udvalg	(VU)	
Yngre	Ortopædkirurger	i	Danmark	(YODA)	

	


