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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB – BESTYRELSESMØDE 
 
 

Fredag d. 03. september 2021 kl. 09.00 – 13.15 
Comwell  

Kongebrogården 63 
5500 Middelfart 

 
UDKAST TIL REFERAT 

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

Zoom-møde ved Advokat Allan Højbak kl. 9.00 
Dagsorden med tilhørende bilag findes på DB under dagens bestyrelsesmøde.  

Dagsorden samt mødeinvitation sendt til AH den 25.08.2021. 
 

   Ansvar 

1.  GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.):  

  Godkendes uden bemærkninger Alle 

2.  GODKENDELSE AF REFERAT (15 min.):  

a.  Referat fra Sixtus-mødet den 03. juni 2021 
Referatet blev godkendt fraset ændringer i punkt 4.b og 8.a.  
Helena indarbejder disse korrektioner. 

Alle 

3.  STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (30 min.)   

  DOS bestyrelse drøftede den nuværende struktur i ACTA. Der er behov for at reformere 
ACTA og nytænke tidsskriftet. 
TBH orienterede kort om mailkorrespondance med Anders Rydholm vedrørende ACTAs 
forlagsskifte fra Taylor & Francis til Scandinavia Journal Experts fra 01.01.2022. 
Processen var, ud fra DOS synspunkt, ikke optimal idet der kun blev fremlagt et enkelt 
tilbud fra et alternativt forlag og tidsrammen for selve beslutningsprocessen var kort.   

Det nye forlag var dog meget åben overfor nye tiltag, men ydelsen er som 
udgangspunkt identisk med konceptet fra Taylor & Francis. 
Der er grundlæggende tillid til det nye forlag, men der er behov for en opdatering af 

TBH 
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hele brugerfladen og mulighed for at promovere artiklerne på de sociale medier 
(SOME). 
Det er ønskeligt at udvide det nuværende koncept til eksempelvis også at omhandle 
nyhedsbreve, SOME formidling, m.m. 
JDR gennemgår ACTAs SOME sider og interaktioner og sammenligner med de øvrige 
store generelle ortopædiske tidsskrifter JBJS, BJJ, CORR, m.fl. ACTA er på nuværende 
tidspunkt repræsenteret på flere SOME kanaler, men brugernavn, antal følger og 
interaktioner er ikke tidssvarende.   

Det blev besluttet, at DOS bestyrelsen nedsætter en intern arbejdsgruppe bestående af 
JDR, TJ og MMP, der skal arbejde strategisk med forslag til DOS input om ønsker til 
ændringer af tidsskiftet og struktur. Der skal udarbejdes en strategiplan, der tager 
udgangspunkt i de eksisterende vedtægter. Endvidere skal roller defineres og der skal 
udtænkes en klar vision med ACTA og tidsskiftet generelt. 
Anders Rydholm har i en mailkorrespondance foreslået, at der indstilles en social media 
editor, som kan bistår ACTA i processen. 
 
Konklusionen blev, at DOS ikke ønsker at pege på en social media editor før der er 
implementeret en ny struktur med en formel indstilling af dennes funktion i 
redaktionen og at dette bør drøftes ved det kommende møde i Vilnius i 2022.   

• JDR, TJ og MMP udarbejder forslag til vedtægtsændringer samt SOME strategi 
til ACTA, som belyses via en SWOT-analyse, hvor tidsskriftets styrker og 
svagheder præsenteres.  

 
TILFØJELSE: i mailkorrespondancen efter DOS bestyrelsesmøde oplyses, at ACTA har 
udpeget Søren Overgaard samt Cecilie Rogmark, som nye co-editors.  
Der er nedsat en ACTA task force bestående af de to nye co-editors: Søren Overgaard og 
Cecilie Rogmark (formænd) samt 2 yderligere co-editors som medlemmer: Li Fällander-
Tsai og Nils Hailer.  
Disse har til opgave at "define the role and work of a SOME editor (in collaboration with 
our new publisher) and give suggestions to NOF”.  

• På nuværende tidspunkt ønskes ingen input fra DOS. Arbejdsgruppen sættes 
derfor i bero. ACTA task force kontakter udvalgte personer ved behov.  

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

a. √ 
 

Gennemgang af fondsansøgninger 2. halvår 2021 
Der er indkommet 16 ansøgninger i ovennævnte periode. 
BSO og JDR har gennemgået alle ansøgninger. 
Bestyrelsen har på dagens møde vedtaget, at der i denne omgang udelukkende gives 
donationer til internationale kongresser. 
Der gives således donationer for samlet DKK. 46.877,00 

BSO/JDR 
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• HRB sender svarbreve til alle ansøgere snarest efter modtagelse af den endelige 
oversigt.  

b. √ 
 

DOS fonden: Zoom-møde ved Advokat Allan Højbak kl. 9.00 
Der er udarbejdet separat dagsorden med tilhørende bilag til dagens møde. Alt 
materiale findes på DB under dagens bestyrelsesmøde i mappen DOS-fonden_Zoom-
møde med Allan Højbak. 
Dagsorden samt mødeinvitation sendt til AH den 25.08.2021. 

• Hrb udarbejder særskilt referat fra ovennævnte møde. 

MF 

5.  DOS KONGRESSEN (30 min.)  BSO 

a. √ 
 

Status kongressen: 
1. Tilsagn om deltagelse af æresmedlemmer: 

Der er i alt indkommet tilsagn fra 11 medlemmer, hvoraf 7 medtager ægtefælle. Der 
reserveres i alt 8 dobbeltværelser.  
Der mangler i skrivende stund fortsat svar fra enkelte æresmedlemmer vedrørende 
deltagelse og overnatning i forbindelse med festmiddagen. 

• Det aftales, at BSO sender reminder til de medlemmer, der fortsat ikke har 
reageret på invitationen. 

• Hrb sender orienterende mail til medlemmerne, at invitationen inkluderer 
overnatning fra fredag den 19. november til lørdag den 20. november. Ønskes 
der yderligere værelsesreservation, er dette for egen regning. 
 

2. Arbejdsplan for festaftenen – herunder jubilæumsaften den 19. nov. 2021 
(festtaler, toastmaster etc.)  
Der er aftalt følgende tidsplan for festaftenen: 
Der er bestil rød løber til gæsteindgangen (Falkoner Allé) samt fotowall med 
DOS logo fra Holmud: 

o Kl. 18:00 Afslutning på dagens program 
o Kl. 18:30 Fotografering 
o Kl. 19.00 TBH-velkomsttale, servering af velkomstdrink. TBH 

præsenterer aftenens toastmaster (MF) 
o Kl. 19.15 MF (toastmaster) orienterer ”gæsterne” om aftenens 

program og koordinerer prisuddelinger m.m. med VU 
o Kl. 19.30 Middag (mellem forret/hovedret prisuddeling, mellem 

hovedret/dessert festtale (Keld Andersen, KA).  
o Kl. 22.30 Hits 4 ever spiller op til dans (2 x 60 min.) Drikkevarer 

for egen regning. Der er indlagt 30 min. pause. 
o Kl. 01.00 Bar tilgængelig i foyeren, drikkevarer på egen regning. 
o Kl. 02.00 Aftenen slutter. 

 
Bestyrelsen drøfter valg af festtaler til aftenen og der er enighed om at spørge Keld 

MF 
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Andersen. 
• BSO tager kontakt til KA. Tilbydes overnatning på lige fod med 

æresmedlemmer. 
• MF udarbejder udkast til invitation 

 
3. Bulletinen – elektronisk udgave eller printet udgave: 

TJ berettede, at bulletinen udgives i to versioner ved Kandrup – en webversion til 
offentliggørelse og en mailversion der udsendes som et nyhedsbrev og som indeholder 
reklamer. Webversionen må ikke indeholde reklamer, da den er offentlig tilgængelig. 
Industrien er bekendt med dette. 
Derudover udgives program i trykt form, som indeholdende industriens tilkøbte 
annoncer. 

• Hrb tager kontakt til Thomas fra Kandrup og rådfører sig med ham vedrørende 
processen. 

• Hrb kontakter industrien mht. indhentelse af pauseslides (firmanavn, logo, 
etc.) 
 

4. Postersession plan (VU, KB).  
TJ gennemgik programmet og informerede om at postersessionen er inddelt 
efter emner, hvor der er tilknyttet en chairman ved hver 7-8 posters. Specialøl 
og snacks serveres i forbindelse hermed. Kristoffer Barfod fra VU er ansvarlig 
for opgaven sammen med YODA. Posterwalken finder sted om torsdagen efter 
fagområdemøderne. DOS koordinerer, hvordan/hvornår Posterwalken skal 
annonceres i de forskellige lokaler, hvor fagområdemøderne afholdes.  
Dette aftales dagen før. 
 

5. Afklarende spørgsmål omkring DOS kongressen (HRB) 
Der henvises til separat fil 5_a_5 
 

6. Teknik (TJ) 
TJ og CV har stået for korrespondancen med Scandics tekniker Martin Holst og 
der er fremsat følgende forslag fra Scandic: 
Scandic står for alt ansvar omkring det tekniske udstyr og stiller to teknikere til 
rådighed. VU skaffer ”runners”, der er superviseret af hotellets teknikere 
således, at det er DOS ”egne folk” der yder teknisk assistance i de forskellige 
mødelokaler. VU arbejder i øjeblikket på en løsning med ”runners”. Der 
afventes i øjeblikket et tilbud fra Scandic. 

• TJ har fuldmagt til at indgå aftale med Scandic omkring teknikken 
 

7. Referat fra mødet på Scandic den 17.08.2021 (MF) 
MF gennemgik kort referatet, hvilket ikke gav anledning til yderligere drøftelse. 
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Næste møde med Scandic finder sted den 21. september 2021, hvor de sidste 
detaljer drøftes og gennemgås. 

• MF og Hrb deltager i ovenfornævnte møde 
 

8. Opdatering af udstillere kongressen 
Oversigt over udstillere blev gennemgået. Det blev i den forbindelse aftalt, at 
der udsendes en orienterende mail til de firmaer, der endnu ikke har tilmeldt 
sig, at deadline for tilmelding nærmer sig. 

• Hrb udsender mail til de aktuelle firmaer 
 

9. Status_tilmeldinger kongressen  
• Der er pr. 03.09.2021 tilmeldt 168 før 15. august og 232 tilmeldte 

efterfølgende.   
b. √ Kongresbudget 

MF gennemgik det udarbejdede kongresbudget for kongressen 2021 på Scandic. 
Overordnet konkluderedes det, at kongresser afholdt i København generelt, er meget 
dyrere end i provinsen.  
Næste år afholdes kongressen som planlagt i Vingsted, 7182 Bredsten 
 

MF/BSO 

c. √ 
 

Jubilæumssymposium fredag den 19. november 2021: Maks 1 time 
Forespørgsel fra Bjarne og Steen om følgende: 

1. Trykt jubilæums publikation 
2. Mulighed for indslag fredag aften 

Jubilæumsbog elektronisk udgave. 
DOS drøftede ovennævnte forslag vedrørende jubilæumssymposiet og tryksagen i 
bestyrelsen. 
På grund af et hårdt presset program for kongressen, er det ikke muligt at udvide 
symposiet udover de allerede planlagte 60 minutter. I forhold til udgivelse af tryksag 
foreslås det, at der laves en elektronisk udgave, hvor de som måtte ønske det, kan 
printe filen fra hjemmesiden og DOS Bulletinen. 

• TBH orienterer BMM pr. mail 
 

TBH 

d. √ 
 

Oversigt over DOS tillidsposter og personer med eksterne tillidsposter og lign. 
Gennemgang og opdatering af oversigt 

• Det aftales, at BSO gennemgår listen. Herefter returneres den til Hrb. 

BSO 

e. √ 
 

Innovation Island 
Henvendelse vedrørende DOS Innovation Stand for ”startup virksomheder”. 
Det drejer sig om at etablere en DOS stand til nyetablerede firmaer, som forsøger at 
skabe løsninger for ortopædkirurgisk patienter.  
DOS drøftede det konkrete oplæg og konklusionen blev, at det for nuværende ikke er 
muligt at tilbyde ”start-up” firmaer en udstillingsstand, da vilkårene afviger fra de 

MF 
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gængse nugældende vilkår for den øvrige industri. 
• FD og MF vil drøfte muligheder og definere rammer og vilkår for hvordan 

”startup virksomheder” i fremtiden kan deltage som udstillere på DOS 
kongressen i fremtiden evt. i 2022. 

 
6.  UDDANNELSESUDVALGET/AB-C (15 min.) AB-C 

a.  Siden sidst: 
AB-C har kontakt til en keynote speaker til symposie om supervision og vedkommende 
har givet tilsagn om deltagelse. DOS godkender, at der betales et mindre honorar til 
taleren. Derudover dækkes rimelige rejseudgifter ved indsendelse af refusionsark samt 
tilhørende dokumentation.   
 
Nedenstående orienteringspunkter ved AB-C: 
 
Bjarke Vibjerg har foreslået, at der udarbejdes en faglig bog primært målrettet til 
ortopædkirurgiske introlæger. UDDU synes godt om initiativet, men på grund af 
opgavens omfang og tyngde er det ikke muligt for UDDU at bakke op omkring 
initiativet, da det vil kræve for mange ressourcer at løfte og vedligeholde opgaven. 
DOS drøftede forslaget og konkluderede, at DOS’ opgave er at varetage danske 
ortopæders overordnede interesser og de mere operationelle opgaver henhører under 
de forskellige afdelingsledelser.    
 
SST er kommet med en positiv tilbagemelding på Den Nye Målbeskrivelsen. Fraset 
enkelte kommentarer er udmeldingen, at der er tale om en flot gennembearbejdet 
målbeskrivelse. AB-C arbejder på de sidste detaljer forud for endelig godkendelse. 
 
Brugergruppen for Nyt logbog net.  
Rasmus Nielsen som blev udpeget, var i forvejen udpeget som kernemedlem, hvorfor 
AB-C repræsenterer DOS i denne sammenhæng. 

 

7.  VIDENSKABELIGT UDVALG/TJ (15 min.) TJ 

a.  Siden sidst: 
Der er ikke afholdt nye møder i VU.  
Alt arbejde har været koncentreret om planlægning af kongressen. Det understreges, at 
fordelen ved at afholde kongressen på samme lokalitet, kan frigøre kræfter til 
nytænkning og udvikling af kongressens nuværende koncept.  

 

b. √ 
 

Formandsberetning VU 2021: 
TJ orienterede om at formandsberetningen for 2021 er udarbejdet og sendt til JDR. 

TJ 

8.  KVALITETSUDVALGET/FD (15 min.) FD 
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a. √ 
 

Kommende møde den 06.10.2021 (Indkaldelsesmail + dagsorden + specialerapport 
(vedhæftet som bilag) jf. pkt. 11_j_1 Specialerapport – Dansk Reumatologisk Selskab 
FD orienterede om kommende møde i KU den 06.10.2021. Af dennes dagsorden 
fremgår det af punkt 5, at der er afsat 10 min. til gennem af Specialerapporten. Emnet 
forventes ikke at give anledning til debat.  
 

FD 

b.  Ny specialeplan (info om arbejdsgang) 
Der nedsættes en arbejdsgruppe på kommende møde KU møde. Arbejdet med 
specialeplanen opstartes langsomt, da nogle fagområder har svært ved at indstille et 
medlem til gruppen. Der mangler i skrivende stund repræsentanter i KU fra blandt 
andre DPOS, DSHK og DOT og det er ønskeligt at alle fagområder er repræsenteret i 
ovennævnte arbejdsgruppe.  

FD 

c.  Gyldighedsperiode for KKRére.  
Aktuelt gælder en KKR i 4 år (revideres efter 3 år). I KU stiller flere forslag om at 
forlænge perioden til enten 5 år (revideres efter 4 år) eller 6 år (revideres efter 5 år). 
Årsagen er den store opgave med at revidere, mens man samtidig gerne vil lave nye. 
Endvidere har de revisioner, der er gennemført efter 3 år medført ganske minimale 
ændringer. 
FD gennemgik processen med revisionsarbejdet af KKRére generelt og foreslog, at en 
KKR bliver gældende i 5 år og revideret efter 4 år mod de nuværende 4 år og revision 
efter 3 år.  Der er indeværende år givet dispensation på grund af Covid-19. Det vil sige 
at alle de KKRére, der skulle revideres indeværende år er udsat til 2022 og dermed 
gældende i 5 år.  
Når der afholdes seminar til foråret, vil der således være 9-10 KKRére fra 2017 og 2018 
der skal opstartes revision på, hvilket ikke overlader megen tid til opstart af nyt arbejde 
og nye opgaver.   
DOS drøftede forslaget om forlængelse af gyldighedsperioden for KKRére og besluttede 
at KKRérne fremadrettet er gyldige i 5 år og revideres efter 4 år.  

• Ændringen skal annonceres på DOS hjemmeside. 
 
FD tilføjede, at formandsberetningen er sendt til JDR. 

FD 

9.  STRATEGIPLANEN/MMP (30 min.) – emnet udgår MMP 

10.  INTERNATIONALE RELATIONER (20 min.) BSO 

a. √ 
 

NOF Congress Lithuania May 11-13 2022: Invitation to participate in the Scientific 
Committee 
DOS anmodes om at udpege et medlem til deltagelse I NOF-kongressens 
videnskabelige udvalg i 2022 og bedes indsende oplysninger om kandidat til 
info@norf.org. 
DOS udpeger JDR til ovennævnte kongres. Der er efterfølgende ikke sket yderligere i 

TBH 
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sagen. 

b. √ 
 

Acta publisher agreement Proposal to the NOF board PLEASE RESPOND ASAP 
NOF har indkaldt til Zoom-møde den 25. Juni 2021kl. 17.00. 
Taylor & Francis fra Acta Orthopaedica har opsagt deres kontrakt pr. 31. december 
2021 og mødet omhandler drøftelse af en ny udgiver. 
TBH har pr. mail tilkendegivet DOS` holdning til processen og deltager i ovennævnte 
møde. Emnet er behandlet under punkt 3. 

TBH 

c. √ 
 

Agreement MJS and Editors Report, Volume 91, 2020 
Skriftligt orienteringspunkt der ikke giver anledning til yderligere drøftelse. 

TBH 

d. √ 
 

1st EFORT European Consensus Conference/22-23 juni 2021 
I henhold til tidligere korrespondance bekræftes det at konferencen finder sted, som 
et hybridmøde den 22.-23. juni 2021. Der er nedsat to arbejdsgrupper, som den 23. 
juni 2021 skal præsentere gruppernes  
Gruppe I: Konsensus om "Medicinske og videnskabelige forskningskrav til klinisk 
indførelse af ortopædiske fælles udskiftningsenheder"   
Gruppe II: Konsensus om "Off-label brug, Mix &Match og mismatch i Hip og Knæ 
Arthroplasty" 
Da DSHK ikke meldte tilbage på henvendelse fra DOS og ingen fra bestyrelsen kunne 
deltage, bad formanden overlæge Dovydas Vainorius om at deltage på DOS vegne. 
Mødet bestod i fremlæggelse af et meget gennemarbejdet materiale og DV fandt ingen 
problemer i de præsenterede konklusioner, som omhandler brugen af kombinationer af 
forskellige firmaers produkter ved indsættelse af kunstigt hofteled. 
For yderligere detaljer henvises til EFORT rapporten. 

TBH 

e. √ 
 

EFORT-Recommendations for Off-label use, Mix & Match and Mismatch in hip and 
knee arthroplasty 
Da ingen fra DOS bestyrelsen kunne deltage i ovennævnte møde overlod DOS 
formanden repræsentationen til overlæge Dovydas Vainorius, der har fremsendt et kort 
referat (se pkt 10d). 

TBH 

f. √ 
 

EFORT Updates II/2021 
Seneste opdatering fra selskabet. TBH deltog i generalforsamlingen og beretter, at 
EFORT GF blev afviklet som virtuelt møde og bestod stort set udelukkende i 
valghandlingerne vedrørende bestyrelsesposterne.  
Desuden blev den sårbare økonomi drøftet, idet EFORT er meget afhængig af indtægten 
fra den årlige kongres, der nu to år i træk er blevet aflyst pga. COVID. For yderligere 
oplysninger henvises til referatet fra EFORT. 

TBH 

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

TBH 



  

   

Referat, bestyrelsesmøde_2021.09.03_TBH_HRB 
 side 9 

 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

a. √ 
 

SST – Resurfacing hoftealloplastik (RHA) 
Henvendelse fra SST angående Resurfacing hoftealloplastik, om RHA foretages i DK. TBH 
har besvaret mail, at denne teknik ikke længere udføres i DK.  
Orienteringspunkt ved TBH 
Sagen er elektronisk behandlet pr. mail. 

TBH 

b. √ 
 

LVS – Lægemiddelstyrelsen skal udarbejde en liste over kritiske lægemidler relevante 
for primærsektoren – svar senest torsdag den 08. juli 2021 
Lægemiddelstyrelsen skal udarbejde en liste over kritiske lægemidler relevante for 
primærsektoren. Såfremt man ikke har kritiske lægemidler at indberette, kan man se 
bort fra henvendelsen.  
LVS har dog vurderet, at alle specialebærende selskaber informeres om processen. 
DOS foretager sig ikke yderligere i sagen. 

TBH 

c. √ LVS – Høring – Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og 
patienter i ernæringsrisiko – Vejledning til kommuner, sygehus og almen praksis – 
Svar senest den 05. juli 2021 til SST 
Vejledningen omhandler underernæring og beskriver indsatsen omkring tidlig 
opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko.   
Orienteringspunkt ved FD. 
FD har gennemgået ovennævnte høring og DOS ikke afgiver høringssvar. 

FD 

d. √ Henvendelse fra Styrelsen for Patientklager angående sagkyndige i ortopædisk kirurgi 
DOS: Svar vedrørende ansættelse af nye sagkyndige i Styrelsen for Patientklager. 
Orienteringspunkt ved TBH. 

TBH 

e. √ Henvendelse fra LVS: IRF i Sundhedsstyrelsen sender udkast til den årlige opdatering 
af Seponeringslisten i høring – Svar senest mandag den 23. august 2021 
Orienteringspunkt ved TBH. 
Der er tale om en opdateret seponeringsliste. Ingen relevante ændringer for DOS og 
DOS er ikke selvstændig høringspart. Der afgives ikke høringssvar. 

TBH 

f. √ Henvendelse fra LVS: Lægemiddelstyrelsen har udsendt høring, som omhandler: 
Svar senest mandag den 09. august 2021 

Ø Vejledning om udstyr efter mål 
Ø Vejledning om dentalt udstyr efter mål  
Ø Vejledning til sundhedspersoner og hjælpemiddeldepoter om specialtilpasning 

af medicinsk udstyr og fremstilling af medicinsk udstyr efter mål 
Orienteringspunkt ved TBH.  
Høringen omhandler en præcisering af regler om bl.a. orthoser. Det indeholder ingen 
problemer i relation til DOS og der afgives ikke høringssvar. 

TBH 

g. √ Henvendelse fra LVS: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
forsøgsordning med medicinsk cannabis - svar senest onsdag den 18. august 2021 
Lovforslaget kommer i forlængelse af, at regeringen har vedtaget forlængelse af 
aktuelle ordning i maj 2021. 

MF 
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Kort foreslås fireårig forlængelse af mulighed for ordination af medicinsk cannabis, 
fortsat i en forsøgsordning frem til jan 2026. 

1. at man ift. producenter tillader permanent dyrkning og fremstilling af cannabis i 
Danmark 

2. ny økonomisk tilskudsordning til patienter der er i behandling erstattes af 
aktuelle 

3. at cannabis mellem-pakke-fremstillere forpligtes til at vedlægge medicinmål i 
pakninger for at sikre korrekt dosering  

4. desuden er der forskellige tekniske små justeringer til bl.a. apotekere 

MF har gennemlæst ovennævnte, der ikke giver anledning til yderligere, hvorfor 
DOS ikke afgiver høringssvar. Sagen er behandlet pr. mail. 
 

h. √ Henvendelse fra DOS til Styrelsen for Patientklager samt svar 
Svar fra Styrelsen for Patientklager er videresendt til de ledende overlæger 
Orienteringspunkt TBH.  
TBH refererede kort om korrespondancen med Styrelsen for Patientklager.  
Sagen omhandler, hvordan man ufrivilligt bliver part i en konkret patientklagesag, når 
man som ledende overlæge udtaler sig på afdelingens vegne uden at have været 
direkte involveret i en konkret behandling eller i øvrigt har haft kendskab til den 
pågældende patient.  
På baggrund af ovennævnte henvendelse meddeler Styrelsen for Patientklager nu, at 
man som afdelingsleder ikke nødvendigvis behøver skrive sig selv på listen over 
indklagede sundhedspersoner og man vil derved heller ikke blive registreret som sådan. 
Der er således ingen afdelingsleder, der vil blive registreret som indklaget, alene fordi 
der udarbejdes en udtalelse. 

DOS har orienteret de ledende overlæger om denne korrespondance med SFP. 

TBH 

i. √ Metal partikler ved SERF Dual mobility acetabulumkomponenter 
Opfølgning fra sidste møde den 03. juni 2021: DOS har modtaget vedhæftet anbefaling 
fra DSHK vedr. brugen af dual mobility cupper. Det initiale problem var løsning af metal 
partikler fra overfladen de ucementerede cupper. 
TBH og TJ har lavet en præliminær gennemgang af anbefalingen og efterfølgende i 
samarbejdet med DSHK tilføjet yderligere anbefalinger til dokumenter (f.eks. anbefaling 
om behov for ambulant opfølgning).  
Der er på vegne af DOS og DSHK sendt en orienterende mail til alle de ledende 
overlæger 09. august 2021 efter aftale med TJ. 

• TJ offentliggør anbefalingen på DOS’ hjemmeside.  

TJ 

j. √ Specialerapport – Dansk Reumatologisk Selskab 
Fremsendte specialerapport til orientering og ikke som regulær høring. Den indeholder 

THB 
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ikke elementer, der giver umiddelbare problemer i forhold til DOS og det indstilles at der 
ikke fremsendes kommentarer til Dansk Reumatologisk Selskab. 
DOS foretager sig intet yderligere.  

k. √ Den 22. september afholder LVS den sidste af 4 konferencer om digital sundhed. 
De første tre blev afholdt i september 2020, men pga. covid-19 blev den sidste  

afsluttende konference aflyst og afholdes nu den 22. september 2021. 

• MF deltager i ovennævnte konference og orienterer bestyrelsen 
efterfølgende. 

TBH 

l. √ Gigtforeningen – invitation til Christiansborgkonference om muskel- og skeletsygdom 
fredag d. 8. oktober 2021. 
Konferencen har til formål at få belyst og debatteret, hvordan der sikres en bedre og 
mere ensartet behandling af mennesker med muskel-og skeletsygdommen i det nære 
sundhedsvæsen. 
 

• MMP deltager i ovennævnte konference og orienterer herefter 
bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. 
 

TBH 

m. √ LVS – Høring over lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 
Bemærkninger til lovforslaget bedes sendt direkte til ministeriet senest onsdag den 
29. september 2021  
LVS har fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget denne høring over ændring af lov 
om tvang i psykiatrien. 
Forslaget indeholder et regelsæt målrettet mod psykiatri og har kun direkte relevans for 
ortopædi i forhold til surrogatindlæggelser.  
DOS er ikke selvstændig høringspart og umiddelbart indeholder forslaget ikke nogen 
nye problemstillinger. Der afgives således ikke høringssvar. 
 

TBH 

n. √ Vælg Klogt – Svar senest mandag den 13. september 2021 
Henvendelse fra Vælg Klogt vedrørende kontrol af hofteproteser. Vælg Klogt har 
modtaget over 60 forslag fra læger og selskaber og sammen med forslag fra 
patientforeninger, skal der udvælges 6 områder, som Vælg Klogt skal arbejde videre 
med. 
Ét af forslagene omhandler, at man skal undgå rutinemæssig kontrol af velsiddende 
hofteproteser. Er det sikkert nok at undlade kontrollen? 
DOS drøftede emnet og konkluderede, at man er stoppet med at indkalde til 
rutinemæssige undersøgelser af velfungerende hofteproteser, når det drejer sig om 
velkendte implantater. Det er DOS opfattelse, at der ikke er grundlag for at arbejde 
videre med dette forslag.  

TBH 
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• TBH besvarer ovennævnte henvendelse.  
 

12.  MØDEPLAN (10 min.)  
 

TBH 

a. √ Bestyrelsesmødet (virtuelt) den 17. december 2021: 
Forslag til ændring af bestyrelsesmødet den 17. december 2021 – evt. kun tidspunktet. 
FD foreslår, at mødet flyttes til 16.00-19.00 samme dag. 
Alternativt kan mødet flyttes til anden dato. 
Ovennævnte møde flyttes fra den 17. december til den 08. december fra kl. 12.00-
15.00. Mødet afholdes som et zoom-møde. 

• Hrb korrigerer mødeplanen 

 

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

a.  Nyhedsbreve: (fast punkt) 
August: TJ - kongressen 
September: AB-C om feed-back  
Oktober: Der tages stilling til emne på næste BM, skal evt. omhandle eftervirkningerne 
af sygelejestrejken 
November: TBH/JDR omhandlende DOS kongressen 

 

b. √ Mødeindkaldelse og dagsorden til Kirurgisk Forum den 09.09.2021 
Deadline for indsendelse af forslag til dagsordenen den 03.09.2021. 
Deltagere MMP og evt. TBH 
Anæstesien har foreslået drøftelse af pukkelafvikling pga. store problemer med 
personalemangel 
Forslag fra PT vedrørende overflødigt arbejde i sundhedssektoren jf. fil 13_b_4 Artikel 
”Spild af penge og tid” 
DOS drøfter om ovennævnte møde fortsat skal afholdes halvårligt eller om det 
eventuelt skulle foreslås at afholde årlige møder i stedet for.  

• MMP deltager i ovennævnte møde. Såfremt mødet kan tilgås via zoom 
deltager TBH ligeledes. 

TBH 

14.   Eventuelt (15 min.) 
5 kandidater til ledige poster i VU.  

 

a. √  Henvendelse fra DOS medlem vedrørende afregning af A-kursus: 
Sagen drejer sig om finansiering af allo-a kursus i 2021.  DSHK's bankkonto er lukket og 
har ikke udsigter til at blive åbnet i den nærmeste fremtid. Kurset bliver til dels 
finansieret af industrien som skulle have indbetalt 3x10.000 til DSHK, som så kunne 
refundere udgifterne, som medlemmet og dennes afdeling har haft. Der forespørges om 
DOS har mulighed for at gå ind sagen.  
TBH har besvaret henvendelsen og meddelt at DOS ikke har mulighed for at gå ind i den 
konkrete sag. Der er efterfølgende fundet en løsning.  

TBH/MF 
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