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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE 
 

Onsdag d. 17. november 2021 kl. 11.00 – 19.00 
 

Hotel Scandic Falkoner 
 

 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. 
 

   

1.  GODKENDELSE AF DAGSORDEN: 

  Dagsordenen blev godkendt uden ændringer 

2.  GODKENDELSE AF REFERAT: 

a.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 07. oktober 2021: 
Referatet blev godkendt uden ændringer 
 

3.  STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING: 

a.  Kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer af DOS 
Bestyrelsen drøftede hvilke faglige, såvel kliniske som forskningsmæssige, kriterier der 
skal vægtes i forbindelse med udnævnelse af æresmedlemmer. Udover at 
æresmedlemmet skal være gået på pension, ønsker bestyrelsen at definere mere 
konkrete rammer for indstillingen. I dialogen omkring dette blev det tydeligt, at der er 
behov for retningslinjer for hvem der modtager denne hæder. 
Det blev endvidere besluttet, at udpegede æresmedlemmer skal fremgå af 
hjemmesiden samt indeholde en kort præsentation.  
BSO og FD udarbejder udkast til retningslinje på Sixtusmødet omkring kriterier for 
udnævnelse af æresmedlemmer fremadrettet.  
 

4.  ØKONOMI OG DOS FONDEN /MF: 

a.  Årsregnskaber 2020 for DOS selskabet 
Drøftelse af økonomien i selskabet – herunder fremtidig strategiplan. 
MF gennemgik regnskabet for DOS selskabet. Overordnet kan det konkluderes, at 
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regnskabet for indeværende år ikke er så godt som sidste år og at det langt hen ad 
vejen skyldes Coronakrisen og den delvist aflyste kongres sidste år.  
DOS drøftede økonomien i selskabet og der var bred enighed om, at kongressen 
placering i år er en tung post, som afspejler selskabets aktuelle økonomiske status. 
Bestyrelsen havde i forvejen drøftet alternative placeringer af kongressen, således at 
omkostningerne kan holdes nede. Emnet tages op på generalforsamlingen. 
Der skal vedvarende være fokus på selskabets administrative omkostninger og 
budgettet skal gennemgås og drøftes på det kommende Sixtusmøde til januar 2022. 
 

5.  DOS KONGRESSEN: 

a.  Status på kongressen 2021: 
MF gennemgik den estimerede økonomi for kongressen herunder indtægter og 
udgifter. Et endeligt resultat afventer, da der fortsat kommer udgifter til inviterede 
gæster, hotelværelser etc.  
1. Velkomst i hvert rum om morgenen ved bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen blev fordelt i de enkelte fagområdelokaler med henblik på at annoncere 
posterwalken senere sammen dag.   
2. Info til chairs om at opfordre til at besøge udstillingen. 
 

b.  Posterwalk og YODA GF torsdag den 18. november 2021 
YODA GF og posterwalk kollidere.  
YODA har rykket deres generalforsamling, så den afholdes i forlængelse af 
posterwalken. 
Alle dagsprogrammer, aktiviteter og lokationer blev gennemgået og koordineret - 
herunder dagsordenen til generalforsamlingen. Alle beretninger er indlæst på pcén i 
auditoriet.  

c.  Manglende overholdelse af betalingsbetingelser ved indgåelse af aftale om køb af 
standpladser – rykkergebyr, rentetilskrivning  
Det er til enhver tid DOS` gældende terms and conditions samt betalingsbetingelser der 
er gældende. Det aftales, at der ved manglende overholdelse af betalingsbetingelser 
ikke udsendes rykkergebyr, rentetilskrivning eller lign.  
 

6.  UDDANNELSESUDVALGET/AB-C: 

a.  Siden sidst: 

b.  Nyhedsbrev om feedbackkultur fra Martin Bille Henriksen 
Materiale til høring. 
I foråret udsendte UDDU et survey om feedbackkulturen på de danske 
ortopædkirurgiske afdelinger. MBH sender her resultaterne på surveyet formuleret som 
et nyhedsbrev samt rådata i Excel ark og en præsentation af data i powerpoint. Tanken 
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er at der indsættes links til rådata samt powerpoint når nyhedsbrevet bringes.  
Nyhedsbrevet i sin aktuelle udgave er for langt, hvorfor UDDU udarbejder en kortere 
version. Den oprindelige version lægges på hjemmesiden, hvor interesserede kan gå ind 
og læse den fulde version samt den bagvedliggende undersøgelse.  

c.  Aflønning af undervisere på A-kurser 
Reglerne er uklare og DOS bør have en holdning til anbefalinger i forhold til tjenestefri 
med løn versus aflønning. 
Til undervisning på de specialespecifikke kurser ydes et honorar af SST. Honoraret er af 
en relativt begrænset størrelse og dækker ikke den arbejdstid der er forbundet med 
forberedelse, transporttid etc. Derfor giver mange afdelinger underviseren fri med løn 
samtidig med at vedkommende modtager honoraret fra SST. Enkelte afdelinger har dog 
givet fri med løn mod at honoraret tilfalder afdelingen, eller ikke givet fri med løn og 
underviseren kan så selv beholde honoraret.   

Honoraret for en delkursusleder udbetales altid til den eller dem, der har afviklet kurset 
uagtet om kursuslederen har fået tjenestefri med løn.  

Det anbefales, at underviseren som udgangspunkt får tjenestefri med løn og honoraret 
fra SST dækker for forberedelsestiden.  
Det drøftes om DOS bør have en officiel holdning til ovennævnte. Det overvejes om 
emnet skal sættes på Sixtusmødet med de ledende overlæger.  
Der foreligger en manual for kursusleder og i skrivende stund er ingen bekendt med om 
aflønningsproceduren er indskrevet i denne. 

AB-C undersøger om manualen indeholder et afsnit om aflønningsprocedure generelt. 

DOS beslutter, at emnet skal drøftes på det kommende Sixtusmøde med de ledende 
overlæger. 

7.  VIDENSKABELIGT UDVALG/TJ: 

a.  Siden sidst: 
VU har primært koncentreret sig om kongressen, planlægning af programmer og 
aktiviteter. Der har ikke været overskud til at videretænke og videreudvikle kongressen.  
 

8.  KVALITETSUDVALGET/FD: 

a.  Siden sidst: 
KU-referat fra 06. oktober 2021 var udsendt som bilag til information. 
FD orienterede om to centrale emner, KU er optaget af. 
FD refererede til KUs referat af 06. oktober vedrørende den kommende revision af 
specialeplanen. Der er aktuelt ikke indkaldt til revision, men planlægningsprocessen er 
gået i gang med forarbejdet.  
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Aktuelt mangler der repræsentanter fra Børn, Ryg og Hofte/knæ.  
Når alle fagområder har indmeldt repræsentanter indkaldes til opstartende møde. 
Vedrørende KKRére forventes i det kommende år omkring 8-10 indmeldte (Såvel 
revisioner som nye KKRer).  
FD informerede omkring processen i udvalget og udarbejder en ansøgning om 
afholdelse af KKR-seminar de kommende 5 år, således at kontinuiteten i udvalget sikres 
når der vælges ny formand for KU i 2023. 
FD udarbejder ansøgning mhp. afholdelse af KKR internat de næste 5 år, som 
fremlægges på Sixtusmødet i januar 2022. 
 

b.  Baggrundsoplysninger delay før operation for hoftefraktur. 
Ændring af indikator for tidsgrænser for operation af hoftenære frakturer (indikator 2.a. 
og 2.b i hoftebrudsdatabasen). Der indføres fra 1.12 2021 en ny tidsgrænse til operation 
på 18 timer i stedet for 24 timer. 
DOS besluttede at udarbejde en bekymringsskrivelsen og henviser til at forslaget 
genovervejes pga. manglende evidens for den nye tidsgrænse, da DOS som 
videnskabeligt selskab ikke kan støtte forslaget i sin nuværende form. 

c.  Styrelsen for Patientsikkerhed sender målepunkter for det ortopædkirurgiske område 
i høring 
TBH gennemgik vedhæftede og det blev besluttet, at materialet fremsendes til alle 
bestyrelsesmedlemmer, hvorefter emnet behandles pr. mail pga. af den korte 
høringsfrist. Bestyrelsen blev bedt om at fremsende evt. kommentarer indenfor den 
næste uge til FD. Deadline er 1/12-21 
FD er tovholder på sagen og udarbejder høringssvar.  

 
9.  STRATEGIPLANEN/MMP: 

  Emnet udgår 

10.  INTERNATIONALE RELATIONER: 

a.  Call with EFORT National Societies 
Orientering fra EFORT zoommøde onsdag den 3. november 2021 fra kl. 18.30 til 19.30. 
Under nærværende drøftes henvendelse fra EFORT angående ansøgning af nye 
medlemmer til at deltage i nomineringsudvalget for at behandle nominerings- og 
valgprocessen som forberedelse til generalforsamlingen i 2022. Svar senest 22. 
november 2022. 
TBH refererede kort fra ovennævnte møde, som udelukkende var af informativ 
karakter. 
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b.  ACTA Update 
Orientering fra ACTA i forbindelse med opstart af samarbejde med Medical Journals 
Sweden pr. 01.01.2022. 
TBH orienterede om, at overgangen til opstart af samarbejdet med det nye forlag er i 
proces. TBH tilkendegav overfor ACTA, at DOS bakker op omkring beslutningen med 
ophør af udgivelse af tidsskiftet i papirversion. ACTA er inde i en spændende proces og 
ser frem til det nye samarbejde med Medical Journals Sweden.  

c.  Social media – Acta Orthopaedic 
Henvendelse fra Søren Overgaard vedrørende input til Actas promotion plan. SO 
opfordrer DOS til at komme med tilbagemeldinger vedrørende SoMe anvendelse for 
ACTA. 
TBH og JDR har kommunikeret med SO angående DOS` ønsker til fremtidig strategi og 
profilering af ACTA. Er en on-going proces.   
 

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

a.  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 deltog i ovennævnte konference og der henvises til referat jf. fil 11_a_1 
 

b.  Deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af informationsmateriale for 
patienter med commotio cerebri og lette hovedtraumer. 
Dansk Center for Hjernerystelse vil gerne udarbejde informationsmateriale målrettet 
patienter med commotio cerebri og lette hovedtraumer baseret på aktuelt bedste viden 
og faglig konsensus, som kan udleveres på skadestuer og ved almen praktiserende 
læger i hele Danmark. Baggrunden for dette er, at informationsmaterialet, der aktuelt 
udleveres ved udskrivelse fra hospital eller ved egen læge, er meget heterogent, hvilket 
bemærkes af både sundhedsprofessionelle og patienterne selv. 
Dansk Center for Hjernerystelse er et nationalt videnscenter etableret af 
Sundhedsstyrelsen, med det formål at udbrede viden om best practice og aktuel evidens 
vedr. commotio cerebri og dermed bidrage til en mere ensartet information blandt 
sundhedsprofessionelle og patienter med commotio cerebri og lette hovedtraumer.  
Henvendelse er videresendt til DOT (Ilija Ban) med henblik på at udpeget et medlem, 
der kan indgå som DOS repræsentant i dette arbejde. SU primo november 2021. 

Efterfølgende har DOT udpeget et medlem og orienteret Dansk Center for 
Hjernerystelse 
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c.  LVS – Input fra den kliniske virkelighed i forhold til Covid19´s indvirkning på ”andre 
sygdomsområder” 
På vegne af LVS’ formand Susanne Axelsen ønskes input fra de lægevidenskabelige 
selskaber om ”Hvordan har covid-19 påvirket andre sygdomsområder?”? Konferencen 
afholdes den 2. november. 
Skriftligt orienteringspunkt ved TBH. 
 

d.  LVS – Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 11. november 2021 kl. 16.00-18.00 
i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø 
MMP, BSO og MF forventer at deltage i ovenstående møde. 
MMP og MF deltog i repræsentantskabsmødet. MF orienterede kort om indhold fra 
mødet. Fint møde med to spændende indlæg om Covid refleksioner, som omhandlede: 
- Konsekvenser i almen praksis 
- Sundhedsøkonomiske modeller og udgifter. 
Derudover en flot årsberetning og en fremtidig strategi med fokus på kommunikation 
og presse, hvor LVS vil tilbyde de videnskabelige selskaber rådgivning i en eller anden 
form i 2022. 

e.  Møde med Gigtforeningen forud for dagens bestyrelsesmøde. 
Dagsorden udarbejdet med input fra Gigtforeningen omhandlende gensidig orientering 
med fokus på ventelisteproblemer. 
Mødet blev afviklet og havde separat dagsorden. TBH, MMP og BSO deltog i mødet og 
der udarbejdes et selvstændigt referat for mødet. 
 

f.  Henvendelse fra Styrelsen for Patientklager vedrørende ansættelse af sagkyndig i 
ortopædkirurgi i STPK. 
DOS bestyrelse har behandlet sagen pr. mail og har ingen indvendinger mod ansættelse 
af den valgte kandidat. 
Orienteringspunkt ved TBH. Fagområderne laver vurderingerne.  
 

g.  Henvendelse fra Styrelsen for Patientklager vedrørende indstilling af sagkyndig i 
onkologisk ortopædkirurgi 
DOS bestyrelse har behandlet sagen pr. mail og har ingen indvendinger mod ansættelse 
af den valgte kandidat. 
Orienteringspunkt ved TBH. 
 

h.  LVS – Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2022 – SU senest den 
06. januar 2022 
Emnet tages op på næste møde zoom den 08. december 2021.  
 

i.  Håndtering af diverse forespørgsler fra studerende. 
DOS modtager i stigende grad forespørgsler fra studerende om bistand og profilering af 
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generelle undersøgelser/Survey. DOS har ikke mulighed for at være bindeled og 
udbrede kendskab og kontakt til eventuelle interessenter, som kan bidrage til 
deltagelse i studerendes undersøgelser.   
 

j.  LVS – Invitation til webinar om Vælg Klogt og lægefaglig prioritering i 
sundhedsvæsnet den 10. januar kl. 15.15 - 17.45 
Emnet er lægefaglig prioritering i sundhedsvæsenet.  

12.  MØDEPLAN: 

  Udsendelse af mødeplan for 2022 til nye bestyrelsesmedlemmer 

13.  KOMMUNIKATION OG INFORMATION/JDR:  
  

a.  Pressestrategi: kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)  
 

b.  Nyhedsbreve: (fast punkt)  
Ultimo november: Evaluering af kongressen med udgangspunkt i tidl. udsendte 
spørgsmål om kongressen. Survey_JDR. Må formodentlig flyttes til primo december for 
at resultatet af survey kan komme med. 
December: Feed-back kulturen fra UDDU_AB-C. Alternativt om evaluering af kongressen 
således af nyhedsbrev om Feed-back kulturen bliver januar nyhedsbrevet. 
Januar: Afventer 
Februar: 
Marts: Den nye målbeskrivelse 
 

c.  Henvendelse fra Radio4, journalist Allan Christiansen. 
TBH er blevet kontaktet af ovenstående medie mhp. en udtalelse om DOS-politik 
vedrørende klinisk dokumentation for en given behandling. 
Orienteringspunkt.  
 

d.  Planlægning af marts-møde i Kirurgisk Forum – herunder forslag til dagsorden.  
Udsendelse af orienteringsmail mhp. input til dagsorden samt annoncering af 
kommende møde. Medlemmer af Kirurgisk Forum efterspørger mødedato i marts 2022. 
Referat fra mødet den 09.09.2021 jf. fil 13_d_1 
ZOOM-møde afholdes tirsdag den 22. marts fra kl. 13.00 – 15.00 
Tilbagemelding i forhold til dagsorden.  
Emnet tages op på Sixtusmødet i januar 2022 
 

e.  Henvendelse fra Kirurgisk Forum. Ønsker hjælp til støttebrev til ISS/SIC konference i 
2026 med Dansk Kirurgisk Selskab som local host. 
Dansk Kirurgisk Selskab byder ind på værtskabet for ISS/SIC konferencen i 2026. og i den 
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forbindelse vil Kirurgisk Forum bede om selskabernes støtte. 
DOS tilkendegav opbakning og støtte til forslaget. 
TBH besvarer henvendelsen 

14.   Eventuelt: 
Ingen emner til punkt 14. 

   

   

  


