
 

   

Agenda, SIXTUSMØDE_2021.01.20_TBH_hrb side 1 
 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB – BESTYRELSESMØDE 
Virtuelt møde 

onsdag d. 20. januar 2021 kl. 9.00 – 12.00 
link: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62045334010 

 
torsdag den 21. januar kl. 15.00 – 17.00  

link: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61223023530 

 
Udkast til dagsorden vers. 2021.01.19 

 
 

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 
Torben Bæk Hansen(TBH), Michael Mørk Petersen (MMP), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Marie Fridberg (MF),  
Jan Duedal Rölfing (JDR), Frank Damborg (FD), Thomas Jakobsen (TJ), Andreas Balslev-Clausen (ABC), 
Helena Reinholdt (HRB) ref. 
 

    

1.  
 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.): 
 
Dagsorden godkendes med tilføjelse af enkelt punkt jf. 14   
Introduktion/præsentation af bestyrelsens arbejde ”struktur og proces” for nye 
bestyrelsesmedlemmer 
 

 

2.  GODKENDELSE AF REFERAT (15 min):  

a.  
 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 2020.12.04  
Referatet blev godkendt med enkelte korrektioner jf. punkt 12. n og punkt 4. f 
 

 

3.  STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (1 time)  

a.  Emnet udgår – erstattes af punkt 10 a.  

4.  KOMMUNIKATION OG INFORMATION/JDR (30 min.)   

a.  
 

Pressestrategi: Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt)  
Kommunikation og pressestrategi forud for møde med Line Gade, journalist og 
kommunikationsrådgiver fredag den 12. februar 2021 kl. 8.30 – 15.00, Tivoli Hotel & 
Congress Center.  
Tilbud fra Tivoli Hotel & Congress Center på overnatning inkl. morgenmad og parkering 
kr. 850,- pr. pers.  
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Reservation foretaget til TBH og JDR. 
Ovennævnte arrangement er endegyldig annulleret grundet de gældende Corona 
restriktioner.  
Ny dato bliver mandag den 17. maj 2021 
Hrb tager kontakt til Tivoli Hotel & Congress Center med henblik på reservation af 
lokale m.v. 
DOS beslutter, at emnet sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet torsdag den 22. 
april 2021 under punkt 3 ”Strategisk emne” og der afsættes 1½ time til drøftelse. 
MF opfordrer bestyrelsen til at gennemgå powerfilen ”Materiale til virtuel workshop” 
fra Line Gade 
DOS drøfter hjemmesidens layout og opsætning. Det besluttes, at denne gennemgås 
med henblik på forslag til et mere brugervenligt layout. Der udarbejdes en oversigt 
indeholdende en registrering over sites og score, hvoraf det fremgår hvilke sider, der er 
hyppigst besøgt. Emnet tages med på næste BM.   
JDR/TU udarbejder oversigt over besøgsregistreringen over de forskellige sites på 
hjemmesiden.  

b.  Nyhedsbreve: (fast punkt) 
Januar: Specialeplan - TBH 
Februar: MF/BSO udarbejder nyhedsbrev vedrørende kongressen 2021, hvoraf det 
tydeligt fremgår, at kongressen i 2021 undtagelsesvis afholdes fra torsdag den 18. 
november til lørdag den 20. november 2021. De efterfølgende år afholdes kongressen 
som vanligt fra onsdag til fredag og altid i uge 46.  
Marts: UDDU arbejder på nyhedsbrev vedrørende feed-back kultur 

 

c.  
 

Ugeskrift for læger: Nu kommer behandlingsgarantien – midt i voldsomt coronapres 
TBH: Ortopædkirurger aflyser operationer: ”Vores bufferkapacitet er ædt op af COVID-
19” 
Artiklen ligges på hjemmesiden med linkangivelse 

 

d.  
 

Udkast til dagsorden for møde i Kirurgisk Forum 2020 den 11. marts 2021 i Domus 
Medica kl. 13.00 – 15.00 (frokost kl. 12.00) – lokale og forplejning til mødet er bestilt 
7 selskaber har udfyldt og returneret tidligere udsendte spørgeskema vedrørende 
lægelig efteruddannelse - herunder uddannelse indenfor fagområder. 
(Peter Zepernick, Dansk Selskab for Dagkirurgi inviteres med henblik på videre drøftelse 
af etablering af en selvstændig Dagkirurgisk Database i RKKP-regi) 
BSO og MMP deltager i ovennævnte møde.  
Hrb sender de udfyldte spørgeskemaer til BSO. Der sendes en mail til Jens Hillingsø. 
Hrb tager kontakt til de kirurgiske selskaber med henblik på input til dagsorden i marts 
2021. 
 

 

e.  
 
 

Sixtusmødet den 20. og 21. januar 2021 
1. Program ”Virtuelt Sixtus møde” 20. og 21.01.2021: 
2. Gennemgang af møde med ledende overlæger 2021.01.20: 
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 I mødet med de ledende overlæger skal det tydeligt kommunikeres ud, at 
kongressen afholdes fysisk og finder sted i uge 46 i 2021 og fremadrettet.   
Man må genfremsende sit abstract.  
Emnet tages op på mødet i VU den 21.01.2021, hvor VU definerer de nærmere 
retningslinjer.   

3. Gennemgang af møde med fagområder 2021.01.21: 
 

5.  ØKONOMI OG DOS FONDEN /MF (30 min.)  

a.  Scandic Falkoner Hotel: 
MF gennemgik kongressens program samt aftalen med Hotel Scandic Falconer. MF 
kunne berette, at prisniveauet for 2020 fastholdes fraset en stigning på 5 % for 
forplejning.   
Deadline for indsendelse af abstracts er den 15. april 2021.  
Early Bird er fastsat til den 01. September 2021 
BSO og MF går videre med drøftelserne med Scandic.   
 

 

b.  Konsulentaftale mellem Sundvision og Dansk Ortopædisk Selskab (genforhandling) 
Mødet afholdes virtuelt torsdag den 21. januar 2021 kl. 11.00 – 12.00 
Torben Uhrenholt er informeret 
Link: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64059374271 
Genforhandling af aftale.  
JDR, MF, BSO og TBH deltager i ovennævnte møde. TU gennemgår kontrakten og dens 
indhold. Bestyrelsen sætter stor pris på samarbejdet med Sundvision og TRUs tilgang og 
fleksibilitet i forbindelse med løsning af forskellige IT relaterede opgaver.  
DOS og Sundvision lander en aftale, der er gældende i 2 år, hvorefter den skal igen skal 
drøftes og genforhandles.  

 

6.  DOS KONGRESSEN/TJ (30 min.)  

a.  Professor Lecturer: 
Maiken Stilling  
Bo Sanderhoff Olsen 
Anders Odgaard 
Sten Rasmussen 
Jens Lauritsen 
Mikkel Østerhede Andersen 
Ovennævnte er alle medlem af DOS og tilbydes at holde professorforelæsning fraset JL, 
der skal indstilles af DOS 
TJ vender tilbage efter mødet i VU den 21. januar 2021. 

 

b.  Guildal Lecturer ved DOS kongressen 2021 
Mailstreng TBH/Per Hölmich vedrørende Prof. Fares Haddad. 
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Prof. Fares Haddad har takket ja til invitationen til Guildal Lecturer på kongressen 2021.  

c.  DOS jubilæumssymposium (Honorary Lecturer 2021) 
Der er fortsat enighed om, at Honorary Lecturer afholdes som et jubilæumssymposium 
tilrettelagt af BSO, BMM og SBC. 

 

d.  
 

Terms and conditions for Industrien:  
1. Gennemgang af udkast til industrien  

MF beretter, at forhandlingerne pågår i skrivende stund og endeligt udkast foreligges 
for DOS bestyrelse forud for final godkendelse. Opgaven er i proces. 

2. Gennemgang af invitation til udstillere for 2021 
MF gennemgår invitation til udstillere med de få ændringer, som skal justeres. 
Invitationen er i det væsentligst er kopi af 2020.  
Hrb udsender invitation til industrien bilagt et foreløbigt program, når invitationen er 
endeligt udarbejdet og godkendt. 

 

 

7.  UDDANNELSESUDVALGET/AB-C (30 min.)  

a.  Siden sidst: 
Målbeskrivelsen:  
Høringsfase afsluttet. 
Få, men relevante kommentarer. Ikke noget afgørende.  
Skriver svar ud, retter få ting til. Arbejder videre på vejledningsdokument.  
Når godkendt samles og sendes papirer til SST mhp. godkendelse. 
Planlægger workshops i løbet af foråret i de 3 uddannelsesregioner i tilknytning til 
uddannelsesrådsmøderne. Aftaler med PKL 21.1. 

Feedback kultur: 
Klumme og spørgeskema til medlemmerne. Diskuteres på UDDU møde 21.1. 
Vil gerne fremme en feed-back kultur. Feed-back skal ikke forstås som ros eller kritik, 
men tilbagemelding til en kollega mhp. at modificere fremtidig handlen. Kan bruges 
som klumme i marts nyhedsbrevet  

Den gode uddannelsesafdeling: 
Arbejder på et skriv, som kan fungere som et ”DOS mener” om hvordan den gode 
uddannelsesafdeling ser ud og hvilke rammer og opgaver UAO, UKYL og 
uddannelsesteamet har. Diskuteres 21.01 og fremlægges til BM 04.03.2021 

DOS-Kongressen 2021: 
Symposium om supervision. Indlæg fra Michael Brix, YODA rep. Casper Grønbæk, KBU-
læge og forsker med indsigt i supervision.  
Meet-the-Expert: Distal radius for uddannelseslæger, suprakondylære 
humerusfrakturer hos bør for speciallæger 
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Workshop: Feedback i hverdagen. Bliv bedre til at give feedback. 

Specialespecifikke kurser: 
Fortsat arbejde med at digitalisere en del af kurserne for at effektivisere kurserne og 
frigøre tid til diskussion og mere interaktiv undervisning. Prøveballon på 
infektionskurset til efteråret.  
Endnu en gang flyttes en række kurser for at undgå smittespredning. Styres kompetent 
af PWK 

PKL-samarbejde: 
Planlagt fællesmøde med PKL 21.01.2021. Mål er et tættere samarbejde – i første 
omgang især om implementering af målbeskrivelsen.  

8.  VIDENSKABELIGT UDVALG/TJ (30 min.)  

a.  Siden sidst: 
TJ orienterede om det kommende møde i VU den 21.01.2021. 
DOS drøftede valg og indstilling af mulige kandidater til formandsposten for udvalget 
ved kommende generalforsamling i 2021, hvor TJ afgår som formand. Der er i skrivende 
stund ikke peget på en konkret kandidat fra DOS bestyrelsen.  

 

b.  Udkast til foreløbigt kongresprogram til udsendelse med invitation  
TJ gennemgik udkast til kongresprogrammet for 2021, som efterfølgende kommer på 
DOS hjemmeside. Programmet er tilrettelagt med udgangspunkt i 2020 fraset enkelte 
justeringer. 
Abstracts submitted sidste år kommer med i 2021.  
FD og AB-C fremsender titler på symposier til TJ  

 

9.  KVALITETSUDVALGET/FD (30 min)  

a.  Aflyst KU møde på Sixtus 
FD orienterede kort om det aflyste KU møde på Sixtus og havde opfordret 
udvalgsmedlemmerne til at deltage i det tilrettelagte zoom-møde med DOS og 
fagområderne den 21.01.2021 fra kl. 13.00-15.00  

 

b.  Aflyst KKR Internat + KKR forløb 2021 
FD berettede, at ovennævnte KKR Internat ligeledes er aflyst grundet Covid-19. 
Arbejdet med af udfærdige nye eller revidere en gammel KKR vil på den baggrund blive 
en vanskelig proces. Det er derfor besluttet, at man kan udskyde arbejdet med en KKR 
eller revision af en KKR til næste år (2022) 

 

c.  Dispensation KKRér fra 2017 til at være gældende i 5 år 
En KKR er som udgangspunkt gældende i 4 år. På grund af de aktuelle udfordringer med 
coronasituationen er det blevet besluttet, at KKRér udfærdiget i 2017 rent 
undtagelsesvist er gældende i 5 år. Det vil sige, at i 2022 skal KKRér fra 2017 erstattes af 
en ny udgave alternativt udgår den. 
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10.  STRATEGIPLANEN/MMP (30 min.)  

a.  Punkt til drøftelse fra strategiplanen 
Den organisatoriske struktur i DOS blev drøftet og det blev debatteret om en større 
involvering fra fagområderne på sigt kan være med til at styrke DOS arbejde i selskabet 
generelt.  
Rammerne og konstellation for de enkelte udvalg blev gennemgået herunder 
udvalgenes sammensætning (medlemmerne). 

 

11.  INTERNATIONALE RELATIONER/BSO (20 min.)  

a.  NOF Congress 2022: 
Gennemgang af praktisk tilrettelæggelse: 
BSO meddelte, at der ikke er publiceret noget i skrivende stund. 

 

b.  Invitation of the Danish Orthopedc and Trauma Societies to the DKOU, Berlin in October 
2021 
BSO kunne berette, at ovennævnte møde er udsat til 2024. 
BSO informerer de involverede. 

 

c.  Valg af ny national delegate i SICOT 
Valg af ny dansk national delegate i SICOT, da MMPs funktionsperiode er udløbet. MMP 
foreslår at bestyrelsen overvejer egnede kandidater og emnet behandles på aktuelle 
møde. 
MMP gennemgik ovennævnte rolle og den valgte kandidat forventes at deltage aktivt i 
de planlagte møder og kongresser. Kandidaten udpeges af DOS og indstilles 
efterfølgende. Det er en forudsætning af den valgte kandidat bliver medlem af SICOT. 
DOS pegede på JDR som kandidat og det aftales, at MMP sender en oversigt over 
danske aktuelle medlemmer af SICOT, hvorefter JDR tager stilling til medlemskabet og 
efterfølgende indstilling. 
Emnet sættes på dagsordenen til næste møde 

 

d.  EFORT: European Health Data Space – deadline for feedback 03. February 2021 (22. 
January 2021) 
Ovennævnte er en orienteringsskrivelse omhandlende sundhedsmyndighedernes 
udveksling af sundhedsdata på tværs af EU. 
DOS foretager sig intet yderligere.  

 

12.  HENVENDELSER/HØRINGER/TBH (forbehandlet til orientering, drøftes ved behov) (45 
min) 

 

a.  VÆLG KLOGT – Online workshop den 08. december 2020 – Svar senest den 30. 
november 2020 
Vælg Klogt vil lave en anbefaling om at undgå anæstesitilsyn som fysisk møde, hvor der er 
mulighed for at benytte digitale alternativer. Vælg Klogt inviterer derfor til en online 
workshop den 8. december 2020, hvor vi sammen med sundhedsfaglige og patienter skal 
drøfte fordele og ulemper ved digitale anæstesitilsyn, samt hvilke muligheder der er for at 
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implementere eller bibeholde gode digitale erfaringer. 
Emnet blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde. 
Orienteringspunkt fra TBH som deltog i ovennævnte workshop   

b.  LVS – Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra 
Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister – Svar senest den 15. december 
2020 kl. 10.00. 
TBH: Forslaget indebærer ophævelse af den gældende begrænsning af den kreds af 
forskere, hvortil der fra Lægemiddelstatistikregisteret kan ske videregivelse af 
oplysninger til brug for statistiske og videnskabelige undersøgelser af væsentlig 
samfundsmæssig betydning, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af 
undersøgelserne. Det er min vurdering, at der kun er tale om positive ændringer og at 
det vil lette forholdene for registerforskning.  
TBH gennemgik ovennævnte høring. DOS er ikke selvstændig høringspart og afgiver 
ikke høringssvar. DOS bestyrelse er enige i denne antagelse.  

 

c.  Opfølgning fra online workshop om standard ”blodprøvepakker” før lavrisiko 
operationer hos patienter uden symptomer 
Outcome: Idekatalog ”Blodprøvepakker”. 
Orienteringspunkt fra BSO, der ikke har nogen tilføjelser. Meget af ovennævnte er 
indført i forvejen og giver ikke anledning til yderligere drøftelse. 

 

d.  DOS repræsentanter i LVS  
Jf. Svarmail fra LVS vedrørende DOS repræsentanter i LVS 
DOS repræsentanter i LVS gennemgås. Den til enhver tid siddende bestyrelse skal være 
repræsenteret i LVS, hvor DOS besluttede at indstille JDR og MMP.  
Hrb tager kontakt til LVS om ændring i DOS repræsentantskab og der sendes 
orienterende mail til SK og OR, hvor DOS takker for deres indsats i LVS regi. 
 

 

e.  Invitation til dialogmøde på baggrund  af evaluering af forsøgsordning med 
medicinsk cannabis den 25. januar 2021 med kliniske selskaber læge- og 
patientforeninger – Tilmelding senest den 08. januar 2021 til Lægemiddelstyrelsen 
Med dialogmødet faciliteres et forum, hvor interessenter til forsøgsordningen med 
medicinsk cannabis har mulighed for at fremføre og dele nye synspunkter opstået på 
baggrund af evalueringsrapporten, eller formidle vigtig og relevant viden, som er 
opstået efter indsendelse af materiale til evalueringen. 
MF deltager 

 

f.  LVS – Status på revision af speciallægeuddannelsen i de 4 arbejdsgrupper + reminder 
om workshop + rapport af LVS spørgeskemaundersøgelse. Afholdelse af den virtuelle 
workshop den 25. januar 2021  
I henhold til sidste BM deltager AB-C deltager i ovennævnte workshop og udarbejder et 
oplæg, som præsenteres på dagens møde. 
Revision af speciallægeuddannelsen er sat i gang med nedsættelse af 4 arbejdsgrupper 
med hver deres fokusområder. 
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Gruppe 1: Indhold i og omfang af den lægelige videreuddannelse 
Gruppe 2: Struktur (specialestruktur) 
Gruppe 3: Dimensionering af videreuddannelse (modeller for dimensioneringen) 
Gruppe 4: Videreuddannelsens Governance 
AB-C gennemgik ovennævnte grupper og informerede om de respektive gruppers 
opgaver og ansvarsområder. 
Det videre arbejde er udsat to måneder grundet Covid-19 situationen. 

g.  LVS – Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L134) – Svar 
senest 15. januar 2021 kl. 09.00 (revideret lovforslag) 
Revision af epidemiloven med ret omfattende tvangsforanstaltninger. DOS er ikke 
selvstændig høringspart og loven retter sig ikke specifikt mod ortopædkirurgiske 
patienter.  
TBH gennemgik høringen og DOS afgiver ikke høringssvar.  

 

h.  Høring over udkast til national konsensus vedr.: DPD mangel. 
Kommentarer til høringen sendes direkte til formand@dsko.org senest den 05. 
februar 2021 
DSKO og DSKB har nedsat en arbejdsgruppe mhp national konsensus for håndtering af 
patienter med DPD mangel. 
Denne arbejdsgruppe blev nedsat i juli 2020 efter Lægemiddelstyrelsens udmelding i juni 
2020 om test for DPD mangel forud for behandling med 5FU mm. 
Da denne udmelding ikke er umiddelbart implementerbar i dansk klinisk hverdag, har 
DSKO og DSKB fundet det nødvendigt at nedsætte denne arbejdsgruppe. 
Der er udarbejdet et udkast, der kan anvendes nationalt, således der kommer en 
ensartethed om det i hele landet. 
I retningslinjen beskrives både de kliniske forhold, de metodemæssige forhold samt 
anbefalinger af dosis baseret på DPD aktivitet. 
MMP anbefaler, at DOS ikke afgiver høringssvar, da retningslinjen kun er relevant for 
læger/afdelinger, der behandler med kemoterapi. DOS er enige i MMPs anbefaling og 
afgiver ikke høringssvar.  

 

13.  MØDEPLAN/TBH (10 min.)  

  Planlægning af møder for 2022 
Emnet udsættes til næste bestyrelsesmøde og kommer på dagsordenen til marts 2021.  

 

14.  Eventuelt:  

a.  Drøftelse af ny struktur for håndtering af bilag til DOS bestyrelsesmøder 
Planlægning af Sixtus 2022:  
Uge 2 den 12.-13. januar 
Det besluttes, at Sixtusmødet i 2022 afholdes i uge 2 
Hrb kontakter Sixtus og reservere lokaler og overnatning. 
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b.  Ekstra punkt til dagsordenen på opfordring fra MF: 
Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer i selskabet arbejde og opgaver herunder 
definering af medlemmer roller og opgaver. 
Opgaver og roller blev præsenteret for de nye bestyrelsesmedlemmer. Selskabet er 
kendetegnet ved en flad struktur og de enkelte medlemmer er i høj grad selv med til at 
definere egen roller og opgaver.  
De indkomne mails forsøges så vidt muligt stilet til rette medlem, som håndterer 
opgaven med svar til sekretariatet, så alle dokumenter arkiveres på DB. 
Det besluttes at gennemgå årshjulet på næste BM, så de nye bestyrelsesmedlemmer 
præsenteres for årets møder og aktiviteter. 
Editor funktionen gennemgås og defineres. 
Næstformandens rolle defineres og skal løbende introduceres og inddrages i 
formandens opgaver for på den måde at sikre fortsat kontinuitet i selskabet, når 
formandsposten overdrages til næstformanden. 
 

 

  


