Generalforsamling i Dansk Ortopædisk Selskab
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 7:30 – 9:30
Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

REFERAT
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Dansk Ortopædisk
Selskab og indstillede overlæge Klaus Hindsø (KH) til hvervet som dirigent. Klaus Hindsø
blev valgt med applaus. Dirigenten bekræftede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt
og beslutningsdygtig.
2. Formandsberetning
Bo Sanderhoff Olsen (BSO), formand for selskabet, indledte med at orientere om at
selskabet har 1049 medlemmer efter til- og afgang i årets løb, hvor 31 er indmeldt og 13
medlemmer har meldt sig ud af selskabet, og otte medlemmer er afgået ved døden. BSO
bad alle rejse sig og holde et minuts stilhed til ære for de afdøde kollegaer.
BSO henviste i øvrigt til den trykte formandsberetning, som kan læses i DOS Bulletin 2019,
og fremhævede blot nogle af de væsentligste punkter. Bestyrelsens arbejde har været
intenst, dels på grund af kongressen 2019 dels på grund af en stigende række
henvendelser fra forskellige samarbejdspartere med høringer og forespørgsler, der skal
tages stilling til. Bestyrelsen har valgt en arbejdsform med uddelegering, som minimerer
tidsforbruget til behandling af disse emner.
Selskabet mistede i 2018 en stor del af den forventede indtægt da Industrien med kort
varsel afmeldte deres deltagelse i kongressen. Årsagen var en henvendelse i august 2018
fra Medicoindustrien til udstillerne, hvor man frarådede industrien at deltage ved DOS
kongressen. Dette medførte at selskabet mistede 2/3 af de normale kongresindtægter. For
at undgå en gentagelse af dette, valgte bestyrelsen at indgå et samarbejde med en ekstern
PCO, virksomheden MCI, mhp. samarbejdet med Industrien og udstillingen.
Flytning af kongressen til Vingsted er et resultat af at det på generalforsamlingen i 2017
blev besluttet, at kongressen fremadrettet skal holdes skiftevis i Købehavn og provinsen.
Bestyrelsens fornemmelse har været, at flytning til Vingsted har været en stor succes, idet
der på Vingsted er flere lokaler, og hvor der derfor kunne tilrettelægges et stort
videnskabeligt program med spændende symposier, fem frokostsymposier og en stor
udstilling fra industrien, hvilket bestyrelsen er glad for.
BSO orienterede derefter om, at der har været afholdt en stor og god kongres i EFORT,
hvor tidligere formand for DOS Per Kjærsgaard Andersen (PKA) gennem det sidste år har
været formand. Der har været tætte kontakter mellem DOS og EFORT, hvor der bl.a.

arbejdes med betydelige emner som f.eks. Medical Device Regulation. Søren Overgaard,
ligeledes tidligere formand for DOS, er senest blevet valgt til Scientific Chair i EFORT, og
Søren vil her få stor indflydelse på uddannelsen indenfor det ortopædkirurgiske speciale.
Der har i maj måned været afholdt møde i NOF, hvor bestyrelse med bagrund i drøftelsen
på DOS generalforsamling i 2018, fremlagde en række punkter til forbedring og udvikling af
samarbejdet i NOF og omkring Acta. Årets NOF kongres 2019 foregår i Trondheim, det er
et jubilæumsmøde med stor inddragelse af fagområderne.
DOS bestyrelse har et ønske om at være synlige for omverdenen og har bl.a. haft
offentliggjort en klumme i Dagens Medicin og deltaget i debat om proksimale
humerusfrakturer. Der er på hjemmesiden oprettet en rubrik ”Det mener DOS” hvor
sådanne tiltag publiceres. Bestyrelsen har også arbejdet med både Nationale Klinikske
Retningslinjer og Korte Kliniske Retningslinjer. DOS forsøger at gøre sig gældende på
punkter, som bestyrelsen finder strategisk vigtige og har ved hvert møde et punkt på
dagsordenen med drøftelse af strategiske emner til værdi for selskabet og specialet.
Bestyrelsen har fået henvendelser fra andre sundhedsfaglige grupper, som ønsker at
overtage forskellige lægelige opgaver uden dog at have den lægelige baggrund herfor, f.
eks. fysioterapeuter. Problemet er taget op med Lægeforeningen, som i år har fokus på
problemstillingen.
Kongressen 2020 vil blive afholdt i Købehavn, der er tale om en jubilæumskongres, 75 år,
og der arbejdes med afholdelse af et jubilæumssymposium. Bjarne Møller Madsen og
Steen Bach Christensen har påtaget sig denne opgave.
Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde med Medical Devices Regulations, Nationale Kliniske
Retningslinjer, Korte Kliniske Retningslinjer, selskabets økonomi, NOF og ACTA.
Ved denne generalforsamling skal bestyrelsen sige farvel til Søren Kold (SK), som gennem
de sidse seks år har været formand for uddannelsesudvalget. BSO takker SK for det store
og vigtige arbejde, han har lagt i uddannelsesudvalget, hvor SK har sat sit tydelig præg på
flere vigtige punkter inden for den ortopædkirurgiske uddannelse bl.a. den nye
målbeskrivelse og indførelse af posttest.
BSO takkede bestyrelsen, medlemmer og samarbejdspartnere for den store indsats alle
har ydet i deres daglige arbejde for DOS. Formandsberetningen afsluttes med applaus.
Derefter åbnede dirigenten for spørgsmål.
SO pointerede vigtigheden af et samarbejde mellem de nordiske lande. BSO påpegede
også vigtigheden af en koordinering af uddannelsen til speciallæge de nordiske lande
imellem.
Der var ikke flere kommentarer og dirigenten lukkede emnet, og erklærede
formadsberetningen for godkendt.

3. Udvalgsberetninger
i.

Videnskabeligt Udvalg:
Peter Toft Tengberg takkede medlemmerne af det videnskabelige udvalg for støtten
til at komme ind i arbejdet som formand for udvalget. Der har i udvalget været
arbejdet med kongressen, hvor der også i år indkom et stort antal abstracts, og
arbejdet med at finde reviewers har derfor været stort, hvorfor PTT anmodede flere
kolleger om at melde sig som rewiever, hvis de har kompetencer til opgaven, som
bestemt er lærerig og overkommelig.
Flytning af kongressen til Vingsted har betydet flere lokaler, hvilke gav mulighed for et
ekstra spor i det videnskabelige program.

Postersessionen i 2020 vil blive varetaget af YODA. Det er besluttet at deadline for
indsendelse af abstracts fremadrettet vil blive 15. april.
Derefter var det tid til spørgsmål.
Et medlem mener at deadline for abstrakts 15. april måske er lidt tidligt. PTT oplyste
et emnet vil blive behandlet senere på generalforsamlingen.
Da der ikke var yderligere spørgsmål erklærede dirigenten udvalgsberetningen for
godkendt.
ii.

Kvalitetsudvalget:
Frank Damborg (FD) henviste til den udvalgsberetning, der er at læse i DOS
Bulletin 2019. FD orienterede om at Kvalitetsudvalget består af et medlem fra hvert
fagområde, og takkede samtidig udvalget for et godt samarbejde. Vedrørende
udvalgets arbejde fortalte FD at der har været afholdt 3 udvalgsmøder i det
forgangne år samt et KKR seminar i marts måned, ved hvilket der blev indmeldt
ønske om otte nye Korte Kliniske Retningslinjer. Det er lykkedes for alle otte
indstillede KKRér at komme i mål. FD gennemgik derefter de ændringer, der er sket
i høringsproceduren for en KKR. FD orienterede om at alle KKRér forældes efter tre
år, hvorefter de sendes til forfattergruppen til enten revision eller lukning. KU
anmodes også nogle gange om at deltage i revision af Nationale Kliniske
Retningslinjer. Disse henvendelser sendes videre til det aktuelle fagområde eller
behandles i bestyrelsen. FD takkede til sidst sit udvalg, bestyrelsen og de kolleger,
der har deltaget i arbejdet med kvalitetsudvalget og dermed kvalitetssikring.
Dirigenten gav efterfølgende mulighed for spørgsmål. Da der ikke var spørgsmål fra
salen, erklærede dirigenten beretningen for godkendt.

iii.

Uddannelsesudvalget:
Søren Kold (SK) henviste også til formandsberetning i DOS Bulletin 2019. SK
takkede derefter udvalgets medlemmer for det store arbejde der har været lagt i
flytning af kongressen til Vingsted. Udvalget har holdt seks møder, hvor der primært
har været arbejdet med specialespecifikke kurser, posttests og den nye
måbeskrivelse. SK anbefalede at læse referat fra disse møder, som kan findes på
DOS´ hjemmeside. Der har været fokus på kernekompetancer, og SK påpegede
det vigtige i at en kursist uddannes bredt i det ortopædkirurgiske speciale.
Der blev i september afholdt et godt møde med deltagels fra alle fagområder om
den nye måleskrivelse. SK takkede for den store deltagelse og det store
engagement fra alle fagområder ved dette vigtige møde.
SK takkede derefter både delkursuslederne, der har afholdt kurser i de
specialespecifikke kurser og deltagerne i arbejdet med posttests.
SK rettede en speciel tak til Amandus Gustafson for hans store arbejde med de nye
målbeskrivelser. Der var dagen forud for generalforsamlingen valgt nyt YODA
medlem til uddannelsesudvalget, og SK bød velkommen til Alexander Amundsen.
SK takker for sin tid i UDDU og for samarbejdet med bestyrelsen.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til SK. Da der ingen spørgsmål var,
erklærede dirigenten beretningen for godkendt.

4. Kassererens beretning
i.
Regnskab
Marie Fridberg (MF) gennemgik regnskabet for 2018. Regnskabet for 2018 gav et
underskudskud sammenlignet med 2017, som viste overskud. Underskuddet i 2018
skyldes dels omstændigheder omkring DOS kongressen 2018, dels at der har været
kurstab på selskabets værdipapirer i Danske Bank. Der har været stigning i
indbetalte kontingenter, idet kontingentet blev forhøjet med kr. 100,00 ved
generalforsamlingen i 2017 med virkning fra 2018. Faste omkostninger og øvrige
omkostninger nogenlunde stabile. Balancen er faldet, ligesom selskabets likvide
midler er faldet. Regnskabet har været til gennemsyn hos selskabets interne
revisor, som accepterede de af bestyrelsen foretagne ændringer, bl.a. vedr. 2019
kongressen. Selskabets interne revisor havde fremsendt forsalg om at øge
kontingentet differentieret. Disse ændringer har været drøftet i bestyrelsen, som har
taget forslagene til efterretning, men valgt ikke at følge dem for nuværende.
Selskabet har haft midler til at dække det tab, som kongressen 2018 medførte.
Regnskabet er godkendt både af selskabets eksterne – og interne revisor og er
godkendt af bestyrelsen i maj 2019.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål fra salen.
Niels Wedderkob fra Odense, havde bemærket en øgning af omkostninger for
bestyrelsen. Dertil svarede MF, at det drejer sig om forskellige konteringsprocedurer
for bestyrelsesformændenes deltagelse i kongresser i udlandet samt afholdelse af
et årligt internatmøde. Omkostningerne til afholdelse af internatmødet er allerede fra
2020 reduceret.
Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten erklærede regnskabet for godkendt.

ii.

Kontingent:
Kontingentet blev sidst hævet i 2018 med kr. 100,00 og bestyrelsen anbefalede at
kontingentsatsen holdes uændret.
Dirigenten spurgte om der var tilslutning til dette. Der var ingen indvendinger,
hvorefter kontingentet forbliver uændret.

iii.

DOS Fonden:
Årsregnskabet fremlægges kun til orientering for generalforsamlingen, da det er
godkendt på DOS fondens generalforsamling efter fremlæggelse ved fondens
formand Arthur Bugsgang. MF orienterede om at egenkapitalen i fonden er faldet.
Det er vigtigt at DOS Fondens formue hele tiden holdes over kr. 1.000.000 af
hensyn til fondansen. For at der vedblivende kan uddeles fondslegater overføres der
penge fra selskabet til Fonden.
Der var ingen spørgsmål fra salen.

5. Valg til bestyrelse og udvalg
i.
Formand for uddannelsesudvalget Søren Kold afgår og kan ikke genvælges.
Bestyrelsen havde valgt at indstille Andreas Balslev-Clausen (ABC) til posten. BSO
præsenterer kort Andreas Balslev-Clausens karriere og erfaring med arbejde i
uddannelsesudvalget. Der var ikke indkommet modkandidater, hvorefter Andreas
Balslev-Clausen blev valgt med applaus.

ii.
iii.

iv.

Formanden for Kvalitetsudvalget Frank Damborg afgår, kan og ønsker genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg og FD blev genvalgt med applaus.
Da Andreas Balslev-Clausen var blevet valgt til formand for uddannelsesudvalget,
skulle der vælges en ny speciallægerepræsentant til udvalget. Der var indkommet to
opstillere, Rasmus Nielsen fra Herlev/Gentofte og Anne Mette Sørensen fra Ålborg.
Der blev foretaget valghandling blandt deltagerne ved generalforsamlingen, og
optællingen viste at valget faldt på Rasmus Nielsen.
Medlem af Videnskabeligt Udvalg Kristoffer Barfod afgår efter tur, kunne og
ønskede genvalg. Bestyrelsen indstillede til genvalg, og Kristoffer Barfod blev
genvalgt med applaus.

6. DOS relationer til NOF og Acta:
Emnet om selskabets tilknytning til NOF og ACTA var genstand for en drøftelse på
generalforsamlingen 2018, og MSL orienterede om at bestyrelsen siden har arbejdet aktivt
med selskabets relationer til NOF og Acta. Der er gennem de sidste par år sket en
organisatorisk tilretning i NOF og ACTA, således at ACTA nu er en del af NOF. DOS er
medlem af NOF, og dermed også automatisk en del af ACTA. Der er i DOS´ bestyrelse ikke
tilfredshed med ACTA, hverken den videnskabelige linje eller måden tidsskriftet bliver
distribueret på. Bestyrelsen har drøftet dette i NOF, og har stillet krav om at ACTAs editor
fremadrettet deltager i NOF bestyrelsesmøder. NOFs og dermed også DOS´ medlemmer
har en økonomisk fordel ved udgivelse af videnskabelige artikler i ACTA, da de ikke betaler
for det, hvilket er tilfældet for andre. ACTA har en høj impactfactor. ACTA har gennem en
årrække givet underskud men efter forskellige tiltag giver ACTA nu et mindre overskud.
MSL orienterede om disse tiltag.
Efter denne gennemgang gav dirigenten mulighed for at stille spørgsmål.
Første spørgsmål drejede sig om, hvorvidt distributøren Taylor Francis fortsat har en stor
indtjening på ACTA, hvortil MSL svarede, at der uden held har været forsøgt kontakt til TF.
Søren Overgaard (SO) mente, at man skal forsøge at få udgivet flere kliniske studier i Acta,
som hidtil har været præget af mange registerstudier. Der har været en tendens til at
kliniske studier blev sendt til andre tidsskrifter. Et skift ville føre til højre impactfactor. DOS
kan gennem NOF Board påvirke udviklingen i ACTA, og vil gøre det aktivt.
Bjarne Møller Madsen (BMM) påpegede vigtigheden af ACTA i uddannelsesmæssig regi.
Anders Troelsen (AT) påpegede at JBJS har en impactfactor på over 10, og mente at
ACTAs impactfaktor kunne forhøjes. Dertil svarede MSL, at der måske har været for stor
interesse for impactfaktor i forhold til andre faktorer så som et bredere spor og uddannelse.
Dirigenten lukkede herefter drøftelsen og takkede for gode spørgsmål.

7. DOS kongres, lokalitet, egenbetaling og tidsmæssig placering.
BSO orienterede om, at det på en tidligere GF blev besluttet at kongressen på skift skal
holdes i København og provinsen. Jubilæumskongressen i 2020 holdes i København, og
der stiles mod at kongresserne i provinsen fremadrettet holdes på Vingsted, idet der fra
bestyrelsen er et ønske om at finde to faste kongressteder, dels af praktiske men også af
økonomiske grunde. Egenbetalingen har ikke haft indflydelse på antallet af
kongresdeltagere, som har været lige så stort som i 2018. På grund af de højere priser i
København vil der ske en prisjustering næste år, hvor prisen vil stige både for deltagere og
udstillere. Af hensyn til tilmelding med Early Bird er det besluttet at fremskynde deadline for

indsendelse af abstract til 15. april, således at foredragsholdere kan nå at tilmelde sig inden
deadline for Early Bird.
Bestyrelse ønsker en ændret tidsmæssig placering af kongressen, så der evt. bliver
sammenfald med kongresserne for anæstesiologerne eller kirurgerne, for derved at tage
hensyn til produktionen på sygehusene. DOS er i dialog med anæstesiologerne om evt.
afholdelse i uge 45 og ændret til torsdag til lørdag. Kirurgerne holder deres konges i uge
46, onsdag til fredag. Det har været et ønske fra de ledende overlæger om at kongressen
flyttes til torsdag til lørdag. BSO bad derefter generalforsamlingen om at kommentere
emnet.
Dirigenten foreslog at emnet deles op for kommentering:
Lokalisation:
Annette Sylvest anbefalede en kongres uden for Københavns centrum og evt. uden
tilknyttet overnatningsmulighed. BSO orienterede om at DOS har set på sådanne
muligheder.
Der blev spurgt om der er økonomiske fordele ved at inddrage lørdag, men BSO oplyste
om at det ikke er tilfældet.
Klaus Hindsø (KH) spurgte om man overhovedet behøver at være i København. BSO
foreslog, at emnet bliver taget op igen, når økonomien for kongressen 2020 foreligger.
Claus Munk Jensen (CMJ) foreslog, at man finder et centralt sted i landet, så der er lige
langt for alle. BSO kommenterede dertil, at det har været undersøgt, men at det er meget
svært at finde et passende sted på grund af kongressens størrelse med mange parallelle
spor og en stor udstilling.
Egenbetaling:
Annette Sylvest fandt det godt, at egenbetalingen følger lokalisationen.
Niels Wedderkopp: mente, at der er et spørgsmål hvor længe industrien kan, må og vil
deltage, da de ikke længere må sponsorere medicinske specialer, og tilføjede en tvivl om
hvorvidt industrien overhovedet skal deltage. BSO informerede om, at det har været drøftet
i bestyrelsen, som konkluderede at der fortsat er ønske om at industrien deltager.
MF orienterede om at egenbetaling giver et godt overblik over, hvor mange deltagere der er
hver dag.
SO ville gerne vide, hvad der menes med egenbetaling. Er det sygehuse eller deltagerne
selv der betaler? Desuden er der jo andre omkostninger end selve kongresgebyret bl.a.
overnatning og transport. SO mener at udgiften for deltagelse ligger på omkring 2.000 –
3.000 kr. pr. kongresdeltager.
Søren Bødker gjorde opmærksom på, at udgifterne under alle omstændigheder skal
dækkes, og at det må blive ved egenbetaling eller en kontingentforhøjelse, hvor han finder
det først mest retfærdigt. BSO pointrede at det et vigtigt signal at sende til industrien, at der
er tale om en vis form for egenbetaling.
Ellen Bjørnholt: Påpegede problemet med at ventetid i afdelingen på behandling af
ansøgning om deltagelse i kongressen har gjort at tilmelding inden deadline for Early Bird
overskrides.
Torben Bæk Hansen gjorde opmærksom på fordele ved egenbetaling også har medført at
kongresdeltagerne kun har tilmeldt sig de dage, de ved at de deltager.
BMM foreslår et kort survey med angivelse af afdeling, som vil vise, om afdelingerne er
villige til at betale.
Tidsmæssig placering:
CMJ oplyste at han oplevede fald i produktionen under kongressen, hvorfor et sammenfald
med andre specialer vil være godt, også af hensyn til sygehusledelsen.

BBM pointerer at uddannelse er vigtigt, hvorfor det er vigtigt at tidspunktet tilpasses alle,
yngre og ældre og således også tager hensyn til familiemønstre. Kan bygges ind i en
survey.
Søen Solgaard (SS) erindrede om at selskabet tidligere har holdt kongressen
torsdag/lørdag, men at dette gav problemer hos udstillerne, som så skulle betale
overarbejdspenge til personalet. BSO orienterede om at emnet vil blive drøftet ved et
opfølgningsmøde med industrien
En deltager erindrede om at en tidsmæssig flytning skal tilpasses de specialespecifikke
kurser, som ligger i lige uger. Det blev desuden pointeret, at en flytning til sammenfaldende
uge med anæstesiologerne kunne give konkurrence om egnede kongreslokaler.
TBH mente ikke der vil komme ret mange til en kongres en lørdag.
Dirigenten lukkede for kommentering.

8. Ny deadline for abstract fra kongressen 2020
Emnet var blevet behandlet under et af de tidligere punkter og blev derfor ikke drøftet
yderigere.

9. Eventuelt:
Dirigenten giver ordet frit, men påpeger at sager drøftet under dette punkt ikke kan komme
til afstemning.
Søren Bødtker roste bestyrelsen for en god og munter generalforsamling. BSO takkede for
fremmødet og opbakningen fra medlemmerne og for forståelsen for det viste regnskab.
Dirigenten afsluttede genrealforsamlingen og takkede for mange gode kommentarer.
Generalforsamlingen sluttede kl. 09.30.
Referent Gitte Eggers
Referatet er godkendt på selskabets bestyrelsesmøde fredag d. 6. december 2019

