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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE 
 

Torsdag d. 22. april 2021 kl. 09.30 – 17.00 
 

COMWELL KOLDING, 
Skovbrynet 1, 6000 Kolding 

 
Referat 

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

   

1.  GODKENDELSE AF DAGSORDEN (09.30 – 09.35, 5 min.): 

  Den fremlagte dagsorden godkendes uden ændringer 

2.  GODKENDELSE AF REFERAT (09.35 – 09.50, 15min.): 

a.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 04. marts 2021: 
Ændring til pkt. 5b.  
Når fondens ansøgninger fremadrettet gennemgås, skal det samlede beløb føres til referat og 
der oprettes en separat oversigt (excel-fil) over fondsstøttemodtagere med navn nævnelse 
samt tildelte beløb. 
Hrb fører korrektion ind i referatet, hvorefter det godkendes. 
 

3.  STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (09.50 – 10.50, 1 time) 

a.  
 

Den gode Uddannelsesafdeling 
Drøftelse af UDDUs skriv, hvor DOS tilkendegiver sin holdning.  
AB-C præsenterer UDDUs oplæg, der beskriver ”Den gode Uddannelsesafdeling”. 
Forudsætningen for den gode uddannelsesafdeling er et godt arbejdsmiljø. Den 
uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) har ansvaret for, at de formelle krav for uddannelse 
overholdes og der er fokus på uddannelse udover det kliniske arbejde. Det anbefales, at UAO 
deltager i ledelsesteamet og dermed sikrer at uddannelse vægtes på lige fod med den faglige 
udvikling og produktion. Det skal til enhver tid sikres, at UAO hverver tilstrækkelige 
kompetencer til udfyldelse af rollen og deltager i kurser for UAO. Det er endvidere UAOs ansvar 
at sikre vejlederkurser for de uddannelsesgivende læger. For at udfylde rollen som UAO/UKYLér 
anbefales det, at der afsættes ressourcer i form af tid til varetagelse af funktionen. DOS er enig i 
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den betragtning.  
AB-C gennemgår tidligere uddannelsessymposium fra 2015 ”den perfekte uddannelsesuge” der 
skitserer, hvordan en optimal uddannelsesuge ser ud. Oplægget tager udgangspunkt i den 
tidsmæssige fordeling af kirurgitid, ambulatorier, vagtarbejde, hertil kommer konference, 
kurser, læsning/forberedelse etc. for at skabe de bedste rammer for en ortopædkirurg.  
Efter en grundig drøftelse af ovennævnte fordeling og definition af funktioner revideres 
oplægget.  
AB-C modificerer oplægget ”den gode uddannelsesuge” og udarbejder nye faktabokse, der 
udspecificerer de forskellige funktion. 
 

b.  
 

Revision af speciallægeuddannelsen og speciallægeprognosen 
Arbejdet er kommet meget langsomt fra start og forslaget til dimensionering for de kommende 
5 år er trukket tilbage. Giver det anledning til revurdering af vores holdninger? 
LVS opfordrer til at have tal og argumenter klar, såfremt der bliver rettet henvendelse fra evt. 
journalister og beder DOS overveje, om selskabet selv vil melde ud om dimensioneringsbehovet 
og baggrunden for dem. 
Drøftes under punkt 3.c. 
 

c.  
 

LVS: Opsamling på workshop om revision af speciallægeuddannelsen 
Seneste nyt fra revision af speciallægeuddannelsen er, at SST indtil videre har udskudt møderne i 
de 4 arbejdsgruppe pga. stor travlhed i forbindelse med corona.  
LVS har opfordret SST til også at udskyde den fastlagte slutdato i juni 2022, da LVS ellers 
imødeser en særdeles komprimeret proces, der ikke giver tid til de nødvendige drøftelser. 

Ø Præsentation af workshop 250121_LVU_Handout 
Ø Præsentation BM Lægelige Videreuddannelse 
Ø Revisionen af speciallægeuddannelsen 2020-2021, Status 
Ø Oversigt over repræsentanter arbejdsgruppe_revision af den lægelige videreuddannelse 

Emnet er beslægtet med punkt 3.b, hvorfor punkt 3b. og 3c. behandles samlet under 
nærværende. 
AB-C orienterer om og henviser til de tilhørende bilag.  
Det grundlæggende er: 

Ø De flest speciallæger synes at systemet er velfungerende. 
Ø KBUén er blevet for kort. Den kunne med fordel gøres længere og dermed omfatte 

intern og almen medicin. KBUén ønskes bevares. 
Ø Introduktionsuddannelse ønskes bevaret 

Der er et ønske fra SST om at KBU lægges ind under universiteterne og at der er større fokus på 
bredde i speciallægeuddannelsen og mere common trunk. LVS og stort set alle adspurgte 
selskaber er uenige i dette og ønsker ikke KBU lagt ind under universiteterne og ser kun få 
muligheder for mere common trunk. 
Med hensyn til den kirurgisk speciallægeuddannelse er den i praksis en ”common trunk 
speciallægeuddannelse” hvorefter man subspecialiserer sig i fagområderne. Der er derfor ikke 
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mulighed for yderligere common trunk i ortopædkirurgisk speciallægeuddannelse.  
Hele processen med revision af speciallægeuddannelsen er ramt af Covid-19. Der er for 
nuværende ingen grund til yderligere tiltag. DOS har tidligere meldt ud, at et uændret antal 
uddannelsesstillinger vil være passende. Emnet er drøftet med de ledende overlæger og 
fagområder, som er enige i denne betragtning. 
DOS er opmærksom på, at bekymringsfaktoren i denne kontekst kan være de stigende antal 
henvisninger, hvilket kan ændre holdningen til den nuværende dimensioneringsplan. 

4.  ØKONOMI OG DOS FONDEN /MF (10.50 – 11.20, 30 min.) 

a.  DOS Fonden 2019 og 2020 
Administrationsomkostninger for 2019 og 2020 
Advokat Allan Højbak deltager i zoom-møde fredag den 04. juni 2021, hvor DOS fondens 
årsregnskab for 2020 præsenteres. 
Hrb udsender link til zoom-møde samt dagsorden til AH 
Det godkendes retrospektivt d.d. af bestyrelsen, at der også i år er overført kr. 120.000,00 fra 
selskabet til fonden (i lighed med 2019) til dækning af administrative omkostninger og til fortsat 
sikring af frie midler til eventuelle løbende udgifter på fondens konto.  

5.  DOS KONGRESSEN (11.20 – 11.50, 30 min.)  

a.  Status tilmeldinger til kongressen: 
Det blev besluttet at udsende en venlig reminder primo maj 2021 vedrørende early bird til 
udstillerne.  
BSO, MF og Hrb udsender skrivelse primo maj 2021. 
BSO og MF kontakter Scandic primo juni (før Sixtus) med henblik på status.  
Der er deadline på regulering af forplejningsdelen medio juli. 
 

6.  UDDANNELSESUDVALGET/AB-C (11.50 – 12.20, 30 min.) 

a.  Siden sidst: 
AB-C kunne berette, at sidste møde i UDDU blev afholdt online den 09. marts 2021. Online 
møder er et effektivt mødekoncept og det er planlagt, at der afholdes 3-4 zoommøder årligt af 
2 timers varighed.  
Der afholdes et symposium om supervision, hvor Michael Brix og Casper Grønbæk giver deres 
bud på supervision. Udvalget har ønsket at invitere en ekstern gæsteforelæser til at afholde et 
symposium om supervision. Budgettet er i størrelsesordenen kr. 15.000.  
Bestyrelsen kommer med forskellige bud på en gæsteforelæser. 
AB-C arbejder videre med de indkomne forslag til gæsteforelæser. 

Målbeskrivelsen afventer stadig endelig godkendelse i SST.  
Der er planlagt 3 workshops ultimo maj i tre uddannelsesregioner, hvor der skal arbejdes i 
dybden med målbeskrivelsen. 
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b.  Feedbackkultur 
AB-C orienterer om spørgeskemaundersøgelse omkring feedbackkulturen og finder det 
bekymrende, hvor få yngre læger der reagerer på de udsendte nyhedsbreve. Der er indkommet 
90 besvarelser, hvoraf 87 % er speciallæger. De yngre læger udgør 7,8 %, hvilket er bekymrende 
lavt.  
Der er behov for en kulturændring, hvor feedback indtænkes som en naturlig ting i hverdagen. 
Kulturændringer er en proces og sker gradvist over tid.   
 

7.  VIDENSKABELIGT UDVALG/TJ (12.20 – 12.50, 30 min.) 

a.  Siden sidst:  
VU har afholdt zoommøde den 19. april 2021, hvor der blev arbejdet med udpegning af DOS 
Best Paper, DOS Best ph.d. og DOS Fellowship.  
Udpegning af ovenstående vurderes ud fra et såkaldt ”scoreskema”, hvorfra kandidaterne 
udpeges på baggrund af de opsatte kriterier.  
Der er kommet rekordmange ansøger til DOS Best Paper. Der er indkommet 17 mod normalt 8. 
Der er indkommet 11 ansøgere til Best ph.d. mod normal 3. Hertil to til DOS Fellowships. 
Arbejdet har på denne baggrund været mere omfattende end tidligere og 
bedømmelsesudvalget arbejder med udpegning af kandidater. 
 

b.  Pris for deltagelse i DOS-kongressen for chairmen 
Det konkluderes, at det fortsat er DOS holdning, at deltagere i DOS kongressen, herunder 
chairmen, foredragsholdere etc., skal betale kongres deltagergebyr på lige fod med øvrige. 
TJ besvarer den konkrete henvendelse 

Der har været deadline den 15. april 2021 for indsendelse af abstracts. Der er i alt indkommet 
262. 
Der er deadline den 23. april 2021 for reviewer. Det har været svært at få fagområderne med i 
år. TJ har skrevet ud til alle fagområder og det har været lidt sløvt med tilbagemeldinger fra 
disse.  
Chairmen: Udpeges fortsat af fagområderne. 
Arbejdet i udvalget har været og er fortsat præget af de mange driftsopgaver i forbindelse med 
kongressen. 

TJ kunne berettet om en forestående stor udskiftning af medlemmer i Videnskabelig Udvalg til 
november, som vil blive annonceret i diverse medie, hvorefter kandidater kan komme med 
deres skriftlige kandidatur i DOS Bulletinen.  
DOS drøfter VUs situation og arbejder videre med eventuelle potentielle kandidater.  

8.  KVALITETSUDVALGET/FD (12.50 – 13.20, 30 min.) 

a.  Siden sidst:  
FD berettede, at KKR ”Belastet eller ubelastet røntgen ved Hallux valguskirurgi/forfodkirurgi” og 
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”Måling af Intermetatarsalvinkel-1 (IM-1)” er sendt i høring, som slutter den 15.05.2021. 
Forventer få høringssvar, hvorefter arbejdet færdiggøres i samarbejde med de respektive 
forfattere.  

b.  
 

Brugen af/konsekvensen af KKRére 
FD orienterede om henvendelser fra kolleger, der vil høre, hvordan man skal forholde sig, hvis 
en give afdeling ikke følger en aktuelt KKR/NKR. 
FD har meddelt de kolleger, der har henvendt sig, at en KKR/NKR blot er vejledende og en 
anbefaling, der beskriver bedste evidens på området og som ifølge god skik og brug bør følges. 
Såfremt man vælger ikke at følge en KKR/NKR bør dette for god ordens skyld dokumenteres i 
journalen. 

c.  
 

Aflyst møde i KU den 21. april 2021 
Sammenfatning af igangværende punkter og baggrundsmateriale 
Mødet i Kvalitetsudvalget den 21. april 2021 blev aflyst. Næste møde er planlagt til onsdag den 
06. oktober.  
KU afholder som planlagt symposium omhandlende LKT om den + 65-årige med hoftenær 
fraktur. Det planlagte symposium om det samlede forløb og resultater afholdes på kongressen i 
år. 
Der er planlagt nyt KKR-seminar i marts 2022. 
 

9.  STRATEGIPLANEN/MMP (13.20 – 13.50, 30 min.) 
Ingen emner til nærværende punkt. 
 

10.  INTERNATIONALE RELATIONER (13.50 – 14.10, 20 min.) 

a.  
 

Survey EFORT General Assembly and 1st European Consensus Conference – Deadline den. 17. 
Marts 2021 
The EFORT Board is currently evaluating the different options for the hybrid parts of its virtual 
congress taking place this year from 30 June to 02 July. While most scientific sessions will be 
organised in a virtual format, two possible hybrid elements with participation of National 
Delegates could be organised face to face in Vienna, Austria prior to the congress. These are the 
1st European Consensus Conference and the General Assembly.  
Before a decision is taken, the EFORT Board would like to conduct a survey among the National 
Delegates to find out how you would feel about these possible onsite events given the current 
circumstances. The direct link to the survey is as follows: 
https://www.surveymonkey.com/r/YZ79PH8 
 

b.  
 

NOF Spring Meeting 03.-05. June – AFLYST 
NOF afløses af ekstra bestyrelsesmøde den 03.- 04. juni 2021 på Sixtus.  
 

c.  
 

EFORT – Call for applications EFFORT nominess – 2021 FESSH Academy – Ansøgninger skal 
sendes til nina.nuernberger@efort.org senest mandag den 26. april 2021 kl. 11.59 
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BSO berettede, at FESSH sidst blev afholdt i Danmark. Håndkirurgerne har ligeledes modtaget 
nærværende og må beslutte om de vil indsende nogen kandidater. 
Efter gennemgang af emnet besluttes det, at DOS ikke indstiller nogen.  

  RUNDVISNING COMWELL kl. 14.00 – 15.00: 
Tilbud fra Comwell vedrørende evt. kongresafholdelse er tilgængeligt på DB. 
(Filnavn 1. Tilbud – Bekræftelse Comwell Kolding 56411281) 
I forbindelse med afholdelse af nærværende bestyrelsesmøde på Comwell Kolding, var der 
planlagt en rundvisning, hvor DOS fik mulighed for at opleve de fysiske rammer og faciliteter, 
som hotellet havde at byde på.  
Det blev besluttet at arbejde videre med planlægning af eventuel DOS kongres for år 2023.  
MF forestår korrespondancen og evt. forhandlingen med Comwell Kolding 
 

11.  HENVENDELSER/HØRINGER (15.10 – 15.55, 45 min.) (forbehandlet til orientering, drøftes ved 
behov)  

a.  
 

Henvendelse fra journalist Allan Christensen, Spektakel: Kvalitetskontrol 
TBH har modtaget konkret henvendelse angående afprøvning af nye behandlingsmetoder 
vedrørende ”Opstrammende indgreb på indvendige ledbånd i fodleddet”.  
TBH refererede kort omkring mailkorrespondance og har besvaret denne. Sagen er dermed 
færdigbehandlet. 

b.  
 
 

LVS – Høring over vejledninger om medicinsk udstyr – Svar senest den 26. marts 2021 
Lægemiddelstyrelsen fremsender følgende udkast til vejledninger med henblik på offentlig 
høring: 

- Vejledning til fabrikanter om indberetning af hændelser om medicinsk udstyr 
- Vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af 

medicinsk udstyr om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr 
- Vejledning til fabrikanter af medicinsk udstyr om markedsovervågning 
- Vejledning om mærkning og brugsanvisning 

TBH har gennemgået nærværende høring, der ligger sig op ad de bekendtgørelser, DOS 
behandlede på sidste BM. 
Det er præciseringer af regler for medicinsk udstyr og implantater for at de ensartes i EU, 
hvilket ikke giver anledning til yderligere. 
DOS afgiver følgende høringssvar til LVS: ”Dansk Ortopædisk Selskab har gennemset materialet 
og har ingen kommentarer”.  
Hrb har sendt orienterende mail til LVS.  

c.  
 

LVS – Høring over vejledninger om medicinsk udstyr – Svar senest den 07. april 2021 
Lægemiddelstyrelsen følgende udkast til vejledninger med henblik på offentlig høring: 

- Vejledning til nystartede fabrikanter af medicinsk udstyr 
- Vejledning til distributører og importører af medicinsk udstyr 
- Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr  
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- Vejledning til ansøgning om eksportcertifikater 
Ovennævnte drejer sig om en høring vedrørende vejledninger omhandlende medicinsk udstyr. 
Vejledningerne er revideret iht. EU regler og har ikke nogen oplagt relevans for DOS` 
medlemmer. DOS er ikke selvstændig høringspart, hvorfor der afgives ikke høringssvar. 
 

d.  
 
 

LVS – Vedrørende udkast til bekendtgørelser om gebyr for medicinsk udstyr – Svar seneste 
den 18. april 2021 
Fremsendes med henblik på offentlig høring udkast til bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk 
udstyr og produkter uden medicinsk formål og udkast til bekendtgørelse om gebyrer for 
importører og distributører af medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål. 
Høringen omhandler en række forhold omkring gebyrer ved afprøvning af medicinsk udstyr, 
produkter uden medicinsk formål, lægemiddelafprøvning, import mm, hvor man forsøger at 
tilrette så omkostningerne ved godkendelsen og tilsynet dækkes.  
DOS er ikke selvstændig høringspart, hvorfor der ikke afgives høringssvar.  
 

e.  
 
 

Høringssvar af ny NKR for behandling af forreste korsbåndslæsioner – svar senest den 11. 
april 2021 
FD har gennemgået materialet, der er tale om en god og gennembearbejdet NKR, hvilket ikke 
giver anledning til yderligere. 
 

f.   
 
 

LVS – Invitation til besvarelse af spørgeskema vedr. behov og udfordringer på 
biobankområdet – Svar senest den 16. april 2021 
Det drejer sig om spørgeskema vedrørende afdækning af behov og udfordringer i forhold til 
indsamling, opbevaring og brug af biologisk materiale i biobanker til patientbehandling og 
forskning. 
MMP har gennemlæst henvendelsen samt tilhørende spørgeskema, som ikke har relevans for 
DOS.  
DOS foretager sig ikke yderligere.  
 

g.  
 
 

Nyt fra DRG-udvalget: Opsplitning af DRG-gruppen 08MP19 (Alloplastik, overekstremitet, 
store led) til DRG 2022 
Mailstreng Svend Erik Østgaard_ MMP vedrørende opsplitning af 08MP19 i to grupper: 
Alloplastik, revision på skulder/albue 
Alloplastik, primære operationer på skulder/albue 
MMP orienterede bestyrelsen om sagsforløbet. 
MMP svarer på henvendelsen fra Svend Erik Østgaard.  
 

h.  
 
 

LVS – Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og 
tilsyn med offentlige og private behandlingssteder – Svar senest den 18. april 2021 
TBH har gennemgået ovennævnte høring og DOS afgiver ikke høringssvar. 
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i.  
 

Invitation til Vælg Klogt webinar den 26. april 2021 kl. 15.30-17.30 
LVS er engageret i det danske Vælg Klogt-arbejde (Choosing Wisely). Dette forår udvikler Vælg 
Klogt nye danske anbefalinger, og har derfor brug for input og viden fra alle lægevidenskabelige 
selskaber til at finde de områder, hvor noget er unødvendigt, overflødigt, eller direkte skadeligt 
for patienter. 
DOS drøftede fremtidig strategi vedrørende deltagelse i Vælg Klog arrangementer og kommer 
for nuværende ikke med input til emner i Vælg Klogt regi. 
 

j.  
 
 

LVS – Høring over NKR udredning og behandling af diabetiske fodsår – Svar senest den 18. 
april 2021 
FD og TBH støtter op omkring Johnny Frøkjær og Klaus Kirketerp, repræsentanter for DOS, der 
begge har været med i udformningen af den konkrete KKR.  
FD har fremsendt orienterende svar til NKR-sekretariatet. DOS har ikke kommentarer til 
ovenstående NKRér 
 

k.  
 

Henvendelse fra Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til fire 
bestyrelsesmedlemmer og ni fagrådsmedlemmer pr. 01. januar 2022 – Svar senest onsdag 
den 19.maj 2021 kl. 16.00 med evt. forslag til kandidater 
Området har umiddelbart ikke relevans for DOS, hvorfor DOS ikke kommer med forslag til 
kandidater. 
 

a.  
 

Gennemgang af mødekalender for 2021 og 2022 
Mødeplanen for 2021 gennemgås og korrigeres. 
Stillingtagen til lokation for 2022: Booking af mødelokale/forplejning OUH? 
Den foreslåede møderække for 2021 og 2022 gennemgås og det besluttes, at møderne for 2022 
bookes som vanligt i Odense. 
Hrb booker lokale samt forplejning på de aftalte mødedatoer. 
Hrb korrigerer mødekalenderen for 2021, således at Sixtus-mødet i juni fremgår af 
mødekalenderen. 
  

b.  
 

Sixtus den 03. – 04. juni 2021 
Som tidligere aftalt er der booket mødelokaler inkl. forplejning samt værelser til bestyrelsen. 
 

13.  KOMMUNIKATION OG INFORMATION/JDR (16.05 – 16.35, 30 min.)  

b.  Nyhedsbreve: (fast punkt) 
Maj: BSO/MMP: Nye implantater 
BSO/MMP forfatter en ”DOS mener” på baggrund af klumme og retter henvendelse til Dagens 
Medicin mhp. at få artiklen publiceret. 
Det blev endvidere besluttet, at artiklen kan danne grundlag for en case til pressestrategimødet 
med Line Gade fredag den 04. juni 2021 
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Juni: FD om KKR 
Juli: Blev ikke besluttet 
August: TJ – kongressen 
 

c.  
 

Reklame på hjemmesiden: 
På baggrund af konkret henvendelse fra EFORT om at promovere next EFORT- webinar på DOS 
hjemmeside, ønskes en general drøftelse af DOS holdning for reklamer på hjemmesiden af 
webinar, kursus eller lignende.  
DOS annoncerer for EFORT og andre almindelige nyttige foreninger, som DOS arbejder sammen 
med.  
Ingen annoncering af firma-sponsoreret uddannelse igennem DOS hjemmeside. 

14.   Eventuelt (16.35 – 16.50, 15 min.) 
Supplerende drøftelse: 
TJ er blevet ansat som Specialeansvarlig og for at disponere kræfterne udtræder TJ af 
Uddannelses Ansættelsesudvalget i Region Nord, hvor TJ har siddet de sidste 3 år. Der skal 
søges at finde en afløser til posten.  
AB-C arbejder videre med at finde en egnet kandidat. 

  


