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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

 

 BESTYRELSE, FAGOMRÅDEFORMÆND OG UDVALGSREPRÆSENTANTER  

 

Torsdag d. 16. januar 2020 kl. 13.00 – 14.30 

 

Signatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart, lokale Lillebælt  

Mødet starter med fælles frokost kl. 12.00 i restauranten  

 

 

Deltagere fra bestyrelse og sekretariat: (9) 

Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen(MSL), Marie Fridberg 

(MF), Thomas Jakobsen (TJ), Frank Damborg (FD), Andreas Balslev-Clausen (AB-C) og Gitte Eggers (ref.). 

 

Afbud: Peter Toft Tengberg 

   

Deltagere fra fagområderne: (10)   

Martin Gottliebsen for Tobias Nygaard  Dansk Børneortopædisk Selskab 

Per Hölmich (afbud)  SAKS 

Mostafa Benyahia  Fod/ankelselskabet 

Michael Nielsen  Ryginteressegruppen 

Steen Lund Jensen   Dansk Selskab for skulder og albuekirurgi 

Ilija Ban   Dansk Ortopædisk Traumeselskab 

Johnny Keller  Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer 

Anders Lorentsen   Dansk Selskab for håndkirurgi 

Claus Emmeluth  Dansk Selskab for hofte- og knæalloplastik kir. 

Finn Andersen Ranberg  Danske Ortopæders Organisation 

Christen Ravn  Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi 

 

Deltagere fra udvalgene:  

Kvalitetsudvalget (11)   

Camilla Mersøe  Dansk Børneortopædisk Selskab 

Anders Boesen  SAKS 

Mostafa Benyahia (formand DFAS)  Fod/ankelselskabet 

Mikkel Ø. Andersen (afbud)  Ryginteressegruppen 

Anne Katrine Belling Sørensen  Dansk Selskab for skulder og albuekirurgi 

Anni Primdal  Dansk Ortopædisk Traumeselskab 

Thomas Lind  Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastik kirurgi 

Michael Mørk Petersen   Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer 

Anders Lorentsen  Dansk Selskab for håndkirurgi 

Michael Ulrich  Danske Ortopæders Organisation 

Christen Ravn (Formand DSOI)  Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi 

   



  

   

SIXTUS 2020_referat, fagområder,ge 

 Dansk Ortopædisk Selskab 

   

Videnskabeligt udvalg (2)  Uddannelsesudvalget (4) 

Thomas Jakobsen (DOS)  Martin Bille Henriksen 

Kristoffer W. Barfod (afbud)  Rasmus Nielsen 

Maiken Stilling (afbud)  Jakob Klit 

Claus Varnum  Kathrine Skovgaard Rasch (afbud) 

  Alexander Amundsen (afbud) 

  Per Wagner Kristensen 

 

  

UDKAST TIL REFERAT 2020.01.23_ge 

 

Punkt Bilag Emne 

1. √ Gennemgang af referat fra møde 17.01.2019:  

Der var ingen kommentarer til referatet, som forud for mødet var fremsendt til alle mødedeltagere. 

 

 

 

Bordet rundt fra fagområderne: 

De enkelte fagområder orienterede kort om aktuelle problematikker og arbejdsopgaver. Gengives i 

punktform: 

DSOP: kommende kongres i København, skadestuevejledning, databasesystem i universitetsregi. 

SAKS: kursus i basal artroskopi, KKR om knæluxation og infektioner. 

DFAS: faste 4-stillinger, rekruttering, forstærket skandinavisk samarbejde.  

Ryg: NKR om behandling af vertebroplastik. Problemer med at DaneSpine ikke kan optages i 

RKKP database.  

DSSAK: Planlægning af årsmøde i april, kadaverkursus, NKR om impingementsyndrom og en 

KKR om artrose. 

DOT: tilgang af et stigende antal yngre medemmer, årsmøde 2020, KKR, webbaseret 

skadestueinstruks som bliver gældende for Reg. Sjælland og Region H. Danske regioner har også 

vist interesse. På sigt samarbejdes med akutmedicinerne. 

DSG: KKR om kræftbehandling, f.eks. knoglemetastaser. Problemer med flytning til nye lokaler i 

Købenavn. 

DSfH: Stor aktivitet blandt de yngre medlemmer. Arbejdes med kursus om håndledsfrakturer. 

Forårsmøde om basal håndkirurgi og ergoterapi i samarbejde ved skadestuerne. 

DSHK: knæalloplastikregiseret er prioriteret lavere i RKKP end hofteregisteret. Der er fremsendt 

bekymringsbrev til DOS vedr. udbudssag på Køge sygehus. 

DOO: uhensigtsmæssig fordeling af ydernumre, DOO vil gerne have større impact i DOS med 

henblik på udvikling af DOO. 

DSOI: der er stigende interesse for fagområdet og godt samarbejde med tilstødende specialer. Stor 

faglig fokus på patienter, som ikke hidrører direkte til et fagområde. Ønske om et stærkere 

samarbejde med de øvrige fagområder.  

 

2.  

 

√ 

Info fra KU: 

a. KKR: godkendelsesprocedure fremadrettet:  

Der er ske en justering af årsjulet. FD gennemgår proceduren for godkendelse af en KKR. 

Alle KKR får mulighed for en oral præsentation ved kongressen, men der skal meldes 

aktivt fra. Der stiles med 6 KKR i 2020. 

b. Ibrugtagning af ucementeret hoftestem (Polar og H-Max) med minimal opfølgning: Der er 

i region Sjælland efter anbefaling fra en brugergruppe, valgt et nyt stem til en hofteprotese. 

Produktet er billigere og har en kontrolperiode på 5 år. DOS har modtaget en skrivelse fra 

et af regionens ortopædkirurgiske afdelinger, som er bekymret for det baggrundsmateriale 

som valget hviler på, og DOS har derfor sendt et bekymringsbrev til SST. SST har svaret,  
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at der har været repræsentanter fra det pågældende sygehus i brugergruppen. DOS bestyrelse 

vil igangsætte arbejdet med at ensrettet udbudskravene med henblik på ensrettede instrukser. 

Der stiles mod et seminar om emnet ved kongressen 2021. Der er enighed om at kvalitet skal 

vægtes højest. DOS vil igangsætte arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer. Samarbejdet 

med industrien er styrket, da industrien er klar over at der stilles høje krav til produkterne. 

 

 

 

3. 

 Info fra UDDU: 

Den nye målbeskrivelse:  

Status på den ny målbeskrivelse med henblik på implementering; 

Der er i UDDU-regi siden staren af 2019 arbejdet med planlægning og udkast til gennemførelse af den nye 

målbeskrivelse. AB-C gennemgår planen for hele proceduren og rækkefølgen frem til forelæggelse på 

generalforsamlingen 2020.  Fagområderne har udpeget 246 specifikke kompetencer, disse skal måles på i tre 

niveauer.  Målbeskrivelsen dækker den uddannelsessøgendes faglige profil og kompetenceniveau via et 

kompetence kort, som er delt i fem niveauer. Der laves 9 generelle kompetencer: Diagnostik, Forberedelse af 

Operation, Operation, Stuegang, Ikke-operativ behandling, infektionskirurgi, Traumemodtagelse, 

vagtoverlevering og Uddanner. Disse kompetencer skal testes i en række af fagområderne, så der i alt skal 

godkendes 48 forskellige kompetencer, hvor kandidaten skal have opnået 5 point på alle niveauer. Alle skal 

måles minimum to gange af den daglige vejleder. Opnås de 5 point i kompetencen ikke, skal denne gentages 

indtil der kan opnås 5 i alle kompetencer og underkompetencer. Om nødvendigt kan uddannelsesperioden 

forlænges. 

4. 

 

Info fra VU: 

Deadline for indsendelse af abstracts til kongressen 2020 er rykket frem til 15.4. TJ anmoder om 

flere reviewers fra fagområderne. TJ anmoder samtidig om emner til sessionerne ”VU battle” til 

kongressen 2020.  

 

5. 

 

Strategi for ny specialeplan: 

 Den nye specialeplan er endnu ikke udsendt men er på vej. Fagområderne skal overveje om den 

nuværende plan stadig er aktuel, eller om der evt. skal flyttes rundt på de højt specialiserede 

områder.    

 

6. 

 

Specialedimensionering 

SST har bedt DOS om at fremkomme med forslag til en ny specialedimensionering for perioden 

2021 – 2025. Der er mange faktorer at tage i betragtning. Ortopædkirurgien er et meget 

specialiseret speciale, hvorfor det måske på sigt kunne være godt med uddannelse af en ”almen 

ortopædkirurg”. DOS har vurderet tallene og har planer om at meldt tilbage at tallet bør bibeholdes. 

Der er et gab mellem de alment praktiserende læger og ortopædkirurgerne, som de praktiserende 

ortopæder (DOO) kunne hjælpe til med at lukke. Det oplyses dog, at en behandling i DOO regi af 

økonomiske grunde altid kræver en eller anden form for operativ behandling. Der anbefales 

uddannelse af de alment praktiserende læger, DOO vil gerne hjælpe med dette. DOS vil svare SST 

at man foreslår uændret men på sigt stigende dimensionering af specialet. 

 

7. 

 

Kongressen 2020: 

o Orientering om økonomien bag den ”nye” københavnerkongres.  

o Scandic Falkoner: Scandic er væsentlig dyrere end Vingsted, hvorfor prisen for deltagelse 

bliver højere for både medlemmer og udstillere. Der efterspørges andre kongreshoteller. 

MF oplyser at det har været undersøgt og at det til stadighed bliver undersøgt. Kongressen 

flyttes fra 2021 til uge 46, således at DOS kongressen falder samtidig med 

anæstesiologerne. Ugedagene bliver stadig onsdag, torsdag og fredag. 

Kongressen 2019 var en stor succes, med stor opbakning trods lokation og egenbetaling.    
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8. √ HØRING vedr. Behandlingsråd- svar LVS 28. januar: Regionerne har lagt op til at nye 

behandlinger skal vurderes af et behandlingsråd inden ibrugtagning. Behandlingsrådet er meget 

bureaukratisk og læger er voldsomt underrepræsenteret, idet der kun er én læge. Der er stor tvivl 

om, hvad der skal vurderes, og der er fortrinsvis tale om socioøkonomiske vurderinger.   

DOS er inviteret til en debat om emnet i Altinget. DOS vil følge sagen.  

  

9.  Kliniske databaser; 

Af hensyn tiden drøftes emnet ikke. 

 

Mødet sluttede kl 15.05 

Referatet godkendt af DOS 2020.03.03 


