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REFERAT 

1. Valg af dirigent  
Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Dansk Ortopædisk Selskab og 
indstillede ledende overlæge Henrik Palm til hvervet som dirigent, Henrik Palm blev valgt med 
applaus.  Dirigenten bekræftede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. 
Han orienterede om, at kun sager, der var programsat på den i forvejen offentliggjorte dagsorden 
kunne komme til afstemning 

 
2. Formandsberetning 

Morten Schultz Larsen (MSL), formand for selskabet, indledte med at orientere om at selskabet har 
1.040 medlemmer efter til- og afgang i årets løb. MSL henviste i øvrigt til den trykte 
formandsberetning, som kan læses i DOS Bulletin 2018. Af emner, der kunne uddybes nærmere, 
nævnte MSL, at en stor del af selskabets samarbejdspartnere fra industrien, på et meget sent 
tidspunkt i forløbet før DOS kongressen, havde valgt at trække sig fra at udstille på årets kongres 
pga. Medicoindustriens compliance regler.  MSL og BSO havde efterfølgende været i dialog med 
nogle af de store virksomheder, som havde forsikret om, at der var tale om en engangsforetagelse, 
og at de har planer om at deltage næste år, hvor kongressen holdes et andet sted. For at minimere 
selskabets underskud på årets kongres, blev aftalen med kongresstedet tilrettet i sidste øjeblik. 
Bestyrelsen arbejder nu med planer om at outsource samarbejdet med industrien til et professionelt 
kongresfirma (PCO). 
MSL afgår ved dagens generalforsamling som formand for selskabet og takkede for tiden som 
formand og det gode samarbejde med resten af bestyrelsen. 
  
Derefter var det tid til spørgsmål fra salen. 
SO mener ikke at en PCO kan ovetage kontakten til industrien uden, at der fortsat kræves meget 
arbejde for bestyrelsen. MSL orienterede om, at det bl.a. kommer til at dreje sig om 
kontraktmæssige og juridiske procedurer, som DOS bestyrelsen mener med fordel kan 
professionaliseres. Per Kjærsgaard -Andersen orienterede om, at man på europæisk niveau går 
den anden vej, da det er usikkert, hvor meget hjælp man egentlig får, og at man skal overveje det 
økonomiske aspekt i en outsourcing. Der er enighed om at selskabet og industrien har brug for 
hinanden. MSL erindrede om at emnet var på dagsordenen ved generalforsamlingen i 2017, hvor 
medlemmerne tilkendegav, at industrien fortsat burde være en del af kongressen. 
MSL takkede for kommentarerne, som DOS vil lytte efter. Dirigenten lukkede diskussionen, og 
kunne herefter fastslå, at beretningen var godkendt. 

 
3. Udvalgsberetninger 

i. Videnskabeligt Udvalg:  
Ole Rahbek henviste til den skriftlige beretning, og nævnte navne på medlemmer af 
Videnskabeligt udvalg, hvoraf to er på valg ved dagens generalforsamling. OR anbefalede 



genvalg. OR orienterede om at en søgning på publikationer, havde vist et fald i publikationer 
om hofte og knækirurgi samt i sportstraumatologi, medens traumatologi viste en stigende 
tendens. Der har generelt været et fald i publikationer over hele linjen. OR anmodede tillige til 
at medlemmerne husker at indsende PhD afhandlinger og disputatser til databasen, således 
at denne hele tiden er opdateret.  
Der har til kongressen i 2018 været indsendt 227 abstracts, og både abstracts og postere har 
været af høj kvalitet. Der er ved årets kongres to professorforelæsninger, hvoraf den ene er 
fra grænsespecialet fysioterapi. OR orienterede om, at en professor fra et tilgrænsende 
speciale skal indstilles af et medlem af DOS til bestyrelsen, og i øvrigt selv være medlem af 
DOS, for at kunne holde en professorforelæsning.  
OR afgår som formand for Videnskabeligt Udvalg. Han takkede for sin tid i VU, og sit udvalg 
for et godt og stort arbejde. 
Der var ingen spørgsmål, og dirigenten erklærede efter applaus fra salen beretningen for 
godkendt. 
 

ii. Kvalitetsudvalget: 
Frank Damborg (FD) henviste til den skriftlige beretning og præsenterede herefter udvalget, 
som er sammensat af et medlem fra hvert fagområde. Der har været brugt megen tid på 
arbejdet med Korte Kliniske Retningslinjer (KKR), hvor der i 2017 er startet otte op og de syv 
er godkendt. De er efter høring og evt. tilretning lagt på hjemmesiden, og er dermed 
gældende. Da der hele tiden sker nyt kan ændringer foreslås til FD, som da vil tage det op i 
KU. Alle fagområder har udarbejdet en KKR i det forløbne år. FD erindrede om, at det er 
muligt at byde ind på nye Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR), og at der kan søges om 
midler til arbejdet med NKR.  
FD sluttede af med at takke sit udvalg og selskabets bestyrelse for et godt samarbejde.  
Der var ingen spørgsmål fra salen.  
Dirigenten kunne herefter fastslå, at beretningen var godkendt. 
 

iii. Uddannelsesudvalget: 
Søren Kold henviste til den skriftlige beretning. De uddannelsesmæssige aktiviteter på 
kongressen fortsætter i 2018. ”Meet the Experts” og Workshops er en stor succes.  
Uddannelsesudvalget skal fremadrettet arbejde med målbeskrivelser, som skal fornys, og 
emnet startes op allerede under årets kongres, med et symposium om emnet. 
SK takker delkursuslederne for deres store arbejde, som har stor betydning for 
rekrutteringen til specialet.  
To af udvalgsmedlemmerne er på valg og SK indstiller til genvalg. Et medlem, Jan Duedal 
Rölfing kan ikke genvælges, og der er valgt en ny af HU-læger. SK takker JDR for arbejdet i 
udvalget.  
Der var ingen spørgsmål fra salen, og dirigenten kunne fastslå, at beretningen var godkendt.  
  

4. Kassererens beretning 
i. Regnskab 

Marie Fridberg (MF) gennemgik regnskabet for 2017 sammenlignet med forrige år. 
Regnskabet for 2017 gav et overskud sammenlignet med 2016, som viste underskud. 
Bestyrelsen foretog i 2016 en grundig gennemgang af omkostninger og diverse 
kontrakter, hvilket har vist sig i resultatet for 2017 at være en succes. Selskabets interne 
revisor havde i sin bedømmelse rost bestyrelsen for den økonomiske justering. 
Regnskabet er godkendt og underskrevet af både ekstern og intern revisor samt af 
bestyrelsen.  
Regnskabet godkendes herefter med applaus. 
 



ii. Kontingent:  
Kontingent blev ved generalforsamlingen i 2017 hævet med 100 kr. MF orienterede om, 
hvad kontingent dækker og foreslog at kontingentet fastholdes uændret, hvilket 
godkendes med applaus. 
 
DOS Fonden: 
Årsregnskabet fremlægges kun til orientering for generalforsamlingen, da det er godkendt 
på DOS fondens generalforsamling efter fremlæggelse ved fondens formand Arthur 
Buegsgang. MF orienterede om, at det er vigtigt at DOS Fondens formue hele tiden 
holdes over kr. 1.000.000 af hensyn til fondansen. 
Der var ingen spørgsmål fra salen.  
 
Søren Solgaard vælges fortsat til posten som intern revisor. 
 

5. Valg til bestyrelse og udvalg 
i. Afgående formand Klaus Hindsø udgik af bestyrelsen. Nuværende formand Morten 

Schultz Larsen afgik som formand for selskabet og fortsætter i posten som afgående 
formand for de næste to år. Nuværende næstformand Bo Sanderhoff Olsen afgik som 
næstformand, og var på valg som formand for selskabet.  

ii. Der var således valg til posten som formand og næstformand, og bestyrelsen indstillede 
Bo Sanderhoff Olsen og Torben Bæk Hansen til posten som hhv. formand og 
næstformand. Der var ikke indkommet modkandidater og begge vælges. MSL 
præsenterer kort Torben Bæk Hansen. 

iii. Formand for Videnskabeligt udvalg Ole Rahbek afgik, og kunne ikke genvælges. 
Bestyrelsen indstillede Peter Toft Tengberg til posten som formand for Videnskabeligt 
Udvalg. Der var ikke indkommet modkandidater. MSL præsenterede Peter Toft Tengberg, 
som blev valgt.  

iv. Kasserer Marie Fridberg var på valg og ønskede genvalg. Bestyrelsen indstillede til 
genvalg. Der var ikke indkommet modkandidater. MF blev valgt.  

v. Medlem af Videnskabeligt Udvalg Claus Varnum var på valg og ønskede genvalg. Der var 
ikke indkommet modkandidater. Bestyrelsen indstillede til genvalg, og Claus Varnum blev 
genvalgt. 

vi. Medlem af Videnskabeligt Udvalg Maiken Stilling var på valg og ønskede genvalg. Der var 
ikke indkommet modkandidater. Bestyrelsen indstillede til genvalg, og Maiken Stilling blev 
genvalgt. 

vii. Medlem af Uddannelsesudvalget Jan Duedal Rölfing afgik og kunne ikke genvælges. 
Katrine Skovgaard Rasch var forud for generalforsamlingen valgt på vegne af 
hoveduddannelseslægerne som nyt medlem af Uddannelsesudvalget.  

 
6. DOS Strategiplan:  

Bo Sanderhoff Olsen (BSO) takkede for valget til posten som formand for selskabet.  
BSO orienterede kort om den reviderede udgave af strategiplanen, om vision og mission, som er 
uændret fra selskabets første strategiplan fra 2011. Der er otte medlemmer af bestyrelsen, tre 
udvalg samt et professionelt sekretariat. Der holdes ca. otte bestyrelsesmøder og et internatmøde 
hvert år. BSO orienterede om, at der i den aktuelle strategiplan arbejdes med 15 punkter, bl.a. at 
fremme kommunikation, bedre synliggørelse af DOS´ egentlige virke, national styrkelse via LVS 
samt at øge synligheden internationalt i form af NOF og EFORT. 
 
Cody Bünger fik derefter ordet, idet han mente at rekruttering til specialet er truet ved indførelse af 
akut specialet, som har betydet, at der mistes krydspunkter og interesse for forskningsaktiviteter. 
Regionerne bestemmer for meget. Han efterspurgte om DOS’ holdning til dette. Han mente 



desuden, at der er udfordringer vedr. fordeling af operationskapacitet.  Han opfordrede til mere 
kommunikation i pressen - DOS er for pæne. BSO fortalte, at vedr. forholdet til pressen, har DOS 
forsøgt at være fremme, når der gives lejlighed til det. Vedr. rekruttering mener BSO, at DOS har 
rigtig godt fat i de yngre læger. BSO forsikrede om, at der er fokus på emnet, hvilket også er skrevet 
ind i strategiplanen. 
 
Per Kjærsgaard-Andersen (PKA) roste bestyrelsen for arbejdet med strategiplanen, men han frygter 
ligeledes for rekruttering til specialet, da der er ledige stillinger rundt omkring. Frygter at 
akutspecialet vil tage muligheder fra nye læger. PKA opfordrede derefter til at Kliniske Retningslinjer 
udarbejdes på engelsk, om ikke andet så et kort summary.  BSO vil tage det sidste til efterretning, 
og der vil blive fulgt op på det. BSO orienterede om at rekruttering til specialet tages alvorligt og at 
der arbejdes med emnet.  
 
Søren Overgaard (SO) tog emnet om de nationale registre op, og efterspurgte bestyrelses holdning 
til, hvor og hvor meget plads disse skal have, idet SO mente, at der mangler tid til at drøfte emnet. 
SO kunne ønske at den del der vedrører afrapportering gives mere tid. Foreslog en hel dag og ikke 
nødvendigvis i forbindelse med kongressen. BSO lovede, at der vil blive arbejdet med dette.  
 
Henrik Palm (HP) pointerede at det øgede samarbejde med de ledende overlæger er et godt tiltag. 
 
Der var ingen yderligere kommentarer vedr. den aktuelle strategiplan, som dirigenten herefter 
erklærede som godkendt.  

 
7. DOS relationer til NOF og Acta: 

Klaus Hindsø (KH) indledte med at huske generalforsamlingen på, at de netop havde godkendt 
strategiplanen, hvor samarbejdet mellem DOS, NOF og Acta er beskrevet. Imidlertid ønsker 
bestyrelsen at sondere holdningen hos deltagerne i generalforsamlingen for at lade dette være 
retningsgivende for den fortsatte diskussion i bestyrelsen. KH orienterede derefter kort om 
historikken og kulturen bag NOF og Acta, idet ethvert medlem af DOS automatisk er medlem af 
NOF, og da Acta Ortopaedica er det videnskabelige tidsskrift bag NOF, betaler alle medlemmer af 
DOS også automatisk til Acta.  
 
KH havde sat nedenstående fire senarier op, og bad efter den korte orientring deltagerne tage 
stilling til nedenstående scenarier for den fortsatte tilknytning: 

 
A. Samme relation med automatisk abonnement og stadig bruge sin indflydelse på indhold og 

form: 50-60% stemte for denne løsning. 
B. Samme relation til NOF men med Acta udskilt af samarbejdet: 30 % stemte for denne løsning. 
C. DOS skal træde helt ud af NOF og Acta samarbejdet: 10 – 15% ønskede dette 
D. Andet: 5-10. 

 
KH uddybede derefter forskellen i de angivne valgmuligheder. Udover det konkrete medlemsgebyr 
til NOF på 60 kr./år per medlem, dækkes også udgifter til forskellige møder/kongresser for 
bestyrelsens deltagelse i NOF, ca. 90 kr./år per medlem. NOF er primært et kulturelt samarbejde 
mellem medlemslandene, NOF kongressen samt Acta Orthopaedica. 
 
NOF og Acta samarbejdet har gennem det sidste år gennemgået en strukturændring, som har sikret 
fælles styrelse. Desuden er Actas økonomi omlagt, således at besparelser er sikret ved ”online 
only”, og indtægter er øget med en publikationsafgift på ca. 13.000 DK per trykt artikel. Denne afgift 
skal dog ikke betales af NOF medlemmer. 
 



CODY Bünger gjorde opmærksom på, der er behov for at øge bevidstheden i EFORT og SICOT om 
NOF bl.a. afholdelse af eksamen, hvor udlandet er meget længere fremme end DK.  
 
Kristoffer Barfod (KWB), der er formand i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab foreslog, at pengene til 
ACTA evt. bruges til skandinaviske Fellow ships i stedet på at sende dem til Acta.  
Claus Munk Jensen (CMJ) synes at DOS skal udtræde af samarbejdet med NOF og i stedet rette 
kræfter og pengene mod EFORT, da CMJ mente, at pengene bruges bedre der. 
 
Søren Overgaard (SO) mente at NOF er vigtig for DOS og at selskabet bør bruge NOF mere, men 
han mente også at DOS betaler for meget til Acta set i forhold til antal af medlemmer og 
ortopædkirurger i de andre lande, og at der kan forhandles om de økonomiske rammer. SO 
opfordrede til at sende flere artikler ind.  
 
Anne Katrine Sørensen (AKS), gav udtryk for at NOF måske alene skulle bruges som fælles talerør 
for de nordiske lande, men kræfter ifm. NOF kongressen kunne spares af hensyn til det store antal 
kongresser, man kunne deltage i. KH replicerede, at alle kongresser (fraset en enkelt) havde været 
overskudsgivende – også den i Danmark, som havde bidraget til DOS` økonomi. 
 
Bjarne Møller Madsen (BMM) pointerede at DOS har brug for NOF, som har stor 
uddannelsesmæssig betydning.  
 
Niels Martin Jensen (NMJ) foreslog, at Acta var mere synlig på kongressen. 
 
Efter denne drøftelse foreslog KH en fornyet afstemning med nedenstående resultat: 

  
Resultater ved ny afstemning: 

A. Samme relation med automatisk abonnement og stadig bruge sin indflydelse på 
indhold og form: 57% 

B. Samme relation til NOF men med acta udskilt af samarbejdet: 34% 
C. DOS skal træde helt ud af NOF og Acta samarbejdet: 5% 
D. Andet: 4% 

 
De afgivne stemmer vil være retningsgivende for bestyrelsens fortsatte arbejde. 

 
8. Eventuelt:  
Casper Dragsted påpegede at den netop foretagne afstemning ikke nødvendigvis er et udtryk for 
medlemmernes holdning generelt. KH gjorde dertil opmærksom på, at hvis samme afstemning kommer 
til afstemning på generalforsamlingen i 2019 ville det stadig være deltagerne i generalforsamlingen, 
som ville være afgørende for udfaldet.  
 
Niels Martin Jensen efterspurgte et økonomisk oveslag over kongressen næste år. MF orienterede om 
pris og de nye muligheder.  
 
Dirigenten afsluttede debatten og generalforsamlingen med ønske om et godt gensyn til kongressen til 
næste år i Vingsted. 
 
Referent 
 
Gitte Eggers 

 
Referatet er godkendt på DOS´ bestyrelsesmøde 4.12.2018 


