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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

Møde mellem de ledende overlæger på de ortopædkirurgiske afdelinger og  

BESTYRELSEN FOR DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB  

Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 13.00 - 15.00 

Hotel Sinatur Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart 

 

REFERAT  
 
 

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 

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

Andreas Balslev Clausen (ABC), Frank Damborg (FD), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE) ref. 

 

Inviterede ledende overlæger 

 

Rød: 20 deltagere                               Blå: 6 afbud     

          

REGION HOVEDSTADEN: 4   REGION SYD: 6   

Thue Ørsnes Hvidovre  Per Wagner Kristensen Vejle/Give/Middelfart 

(Leif Berner Hansen) Hillerød  Anders Jordy  Kolding 

Henrik Palm Bispebjerg  Lars Tambour Hansen Esbjerg 

Steen Mejdahl Herlev/Gentofte  Lonnie Froberg  Odense   

Claus Munk Jensen Rigshospitalet  Jens Eggers Sygehus Sønderjylland 

   Jakob Espensen Rygcenter Middelfart 

REGION SJÆLLAND: 2     

(Ole Maagaard Christensen) Holbæk  REGION NORD: 2  

Henrik Vilsner  Næstved  (Hardy Christoffersen) Aalborg UH/Thisted 

Thomas Juul Sørensen  Køge   Christian Pedersen  Aalborg UH/Aalborg 

(Stephan Kanak) Nykøbing Falster  (Poul Hedevang Christensen)  Aalborg UH/Farsø 

   Mogens Brouw Jørgensen  Aalborg UH/Frederikshavn 

REGION MIDT: 6   (Charlotte Buch Gøthgen) Aalborg UH/Hjørring 

Thomas Martin Klebe Silkeborg    

Steen Larsen  Aarhus UH    

Torben Bæk Hansen Holstebro Sygehus    

Steen Olesen Viborg    

Karsten Krøner Horsens     

Michael Tjørnild  Randers     
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DAGSORDEN  
 

  
EMNE 

1. √ Deltagerliste og dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 

 

2. √ Godkendelse af referat fra møde 2019.01.16: 

Referatet blev godkendt uden ændringer.  

I den forbindelse oplyste BSO om, at DOS har et ønske om at flytte kongressen tidsmæssigt fra uge 

43 til uge 46, da det er samme uge, som anæstesiologerne holder kongres, hvilket vil betyde færre 

gener for afdelingerne og måske også større deltagelse i kongresserne. Kongresdagene vil fortsat 

være onsdag/torsdag og fredag. Kongressen i 2020 holdes fortsat i uge 43. 

 

3.  Status DOS kongressen 2019, DOS kongressen 2020, egenbetaling, tidspunkt: 

MF orienterede om de positive tilbagemeldinger på kongressen i Vingsted, som var lige så 

velbesøgt som tidligere år. Egenbetaling har ikke haft indflydelse på deltagerantallet. Samarbejdet 

med MCI gav flere muligheder for sponsorering fra industrien. Kongressen kom ud med et pænt 

resultat.  

Som følge af en generalforsamlingsbeslutning holdes kongressen i 2020 i København på hotel 

Scandic Falkoner, som er en del dyrere end Vingsted. Prisen stiger derfor for både medlemmer og 

udstillere. DOS vil fortsat gøre en indsats for at minimere omkostningerne.   

Der findes i øjeblikket ikke andre brugbare kongresfaciliteter i Københavns omegn, men DOS 

arbejder hele tiden med at finde nye muligheder.  

Deadline for abstracts er fremskyndet til 15.4.2020 således at foredragsholdere kan nå at tilmelde 

sig under Early Bird. 

 

4.  Uddannelse på kongressen – Industrisymposier – fagområdesymposier, ”hands on”: 
Der arbejdes i VU hele tiden på at forbedre og udbygge uddannelsessymposierne. Der er stor 
deltagelse ved de forskellige foredrag og symposier.   
 

5. 

 

 

√ 

√ 

Akut medicin: 

1. Snitflader for samarbejde Akutmedicin/ortopædkirurgi: I forbindelse med opstart af det 

nye akutmedicinske speciale har DOS, DOT og DASEM, som selvbestaltet gruppe 

udarbejdet et holdningspapir, som beskriver snitfladere i samarbejdet. Der er enighed om, 

at der altid skal være en veluddannet læge med ATSL kompetencer til stede som 

traumeleder i en akut modtagelse. Det er planen at holdningspapiret skal revurderes om 

to år. 

Der efterspørges en vejledning til, hvilke skadestuepatienter, der skal ses i 

ortopædkirurgisk ambulatorium.   

2. Bagvagt i bunden vagt: DOS har i et høringssvar til LVS vedr. bunden vagt i 

akutmodtagelser sat som et krav, at der er en speciallæge i bunden vagt i alle 
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akutmodtagelser med somatiske patienter. Dette krav har afstedkommet en henvendelse 

fra gruppen af ledende overlæger i region H, som ikke finder dette nødvendigt, da der altid 

er en mellemvagt i bunden vagt om natten. Det vil være en vagtbelastende og dyr løsning 

med en speciallæge, og det er yderst sjældent, at der bliver indkaldt en speciallæge om 

natten. Der er i Region H er et fælles traumecenter på RH, som varetager alle 

større traumer fra regionen. DOS anmodes derfor om at trække kravet tilbage. DOS har 

besluttet at fastholde det fremsendte høringssvar, der er i overensstemmelse med 

høringssvaret fra LF. 

 

6.  Specialedimensionering:  
DOS er blevet bedt om at dimensionere behovet for speciallæger, der skal uddannes for at klare 
efterspørgslen. Det er svært at bedømme, da der er mange ukendte faktorer bl.a. alder for aktive 
speciallæger, ønske om deltid, større efterspørgsel om en specialistbedømmelse, for ringe 
ortopædkirurgiske kompetencer i primærsektoren og lign. DOS har svaret, at tallet skal være 
uændret, men at en opjustering på sigt kan blive nødvendig. 
For at løse nogle af de ovenfor nævnte problemer tilbyder gruppen af ledende overlæger i 
samarbejde med DOS at udarbejde en række forløbspakker til uddannelse af de praktiserende 
almene medicinere, som mangler ortopædkirurgiske kompetencer. Dette skal ske på regional basis 
og i samarbejde med KU, som vil initiere en dialog om forløbspakker. 
 

7.  Udfordringer fra almen praksis: 
Behandlet under pkt.6 
 

8. √ Udbudssag vedr. ucementeret hoftestem (Polar og H-Max) med minimal opfølgning: 
BSO orienterer om historikken. En dialog mellem mødedeltagerne viser, at der er forskellige 
udbudsregler. Der er ønske om ensartede udbudsregler i alle regioner. Der foreslås at emnet tages 
op som symposium på en kongres.  
DOS har planer om at udarbejde en DOS-politik om emnet samt et symposium.   
  

9.  Deltagelse i NKR og andre DOS relaterede opgaver: 
Det fungerer godt med at give medarbejderne fri til forskelligt arbejde i DOS regi.  
 

10.  Økonomiske udfordringer ved udflytning til kvalitetsfondsbyggeri: 
Emnet drøftes ikke. 
 

11  Kliniske databaser: 
Der er problemer med at få økonomisk støtte til databaser via RKKP, som ønsker besparelser på 
området, således har nogle databaser, der ikke lever op til de af RKKP stillede krav, mistet deres 
tilskud. Ligeledes orienterer flere mødedeltagere om problemer med databaser, der går fra lokale 
databaser til landsdækkende. DOS kan kun hjælpe med at få databasen RKKP stemplet, men 
selskabet ikke har økonomi til at støtte databaser i nød. 

12.  

Eventuelt 
  

Mødet sluttede kl. 15.15 


