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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

Møde mellem de ledende overlæger på de ortopædkirurgiske afdelinger og  

BESTYRELSEN FOR DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB  

 

Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 13.00 - 15.00 
Join Zoom Meeting 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61053682272 

 

 Referat 
 

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 

Torben Bæk Hansen (TBH), Michael Mørk Petersen (MMP), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Jeppe Vejlgaard 

Rasmussen (JVR), Andreas Balslev Clausen (ABC), Frank Damborg (FD), Jan Duedal Rölfing (JDR), Kristoffer 

Barfod (KB) og Helena Reinholdt (HR) ref. 

 

Inviterede ledende overlæger 

          

REGION HOVEDSTADEN: 5   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 

Jakob Espesen 

Sygehus Sønderjylland 

Middelfart 

     

REGION SJÆLLAND: 4   REGION NORD: 4  

Hans-Ulrik Ahler-Toftehøj Holbæk  Christian Pedersen Aalborg 

Henrik Vilsner  Næstved   UH/Aalborg/Thisted 

Thomas Juul Sørensen  Køge   Poul Hedevang Christensen  Aalborg UH/Farsø 

Nanna Salling Nykøbing Falster  Mogens Brouw Jørgensen  Aalborg UH/Frederikshavn 

   Der er pt. ikke ansat ny. Aalborg UH/Hjørring 

REGION MIDT: 6     

Thomas Martin Klebe Silkeborg    

Steen Larsen  Aarhus UH    

Torben Bæk Hansen Holstebro Sygehus    

Steen Olesen Viborg    

Karsten Krøner Horsens     

Michael Tjørnild  Randers     

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61053682272
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  EMNE 

1.  Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden for dagens møde var i forvejen udsendt til deltagerne og blev godkendt 

uden kommentarer og tilføjelser.  

2.  Godkendelse af referat fra mødet 2021.01.20: 

Referatet fra sidst møde var udsendt til alle forud for dagens møde og blev 

godkendt uden ændringer. 

3.  Status DOS kongressen 2021 Scandic Falkoner, 2022 i Vingsted, 2023 og 2024: 

TBH berettede om jubilæumskongressen på Scandic Falkoner. De foreløbige 

tilbagemeldinger fra kongresdeltagerne har været overordentlige positive. Der var 

naturligvis lidt udfordringer undervejs, noget var betinget i det store deltagerantal 

– over 700 deltagere - og andre af de fysiske rammer.  

TBH henledte opmærksomheden på den økonomiske udfordring ved 

kongresafholdelse i København, som er væsentlig dyrere end f.eks. Vingsted, 

hvorfor selskabet er meget afhængige af indtægter fra industrien og stor 

medlemsdeltagelse. Det estimerede overskud for jubilæumskongressen er ca. kr. 

200.000 – 250.000, hvilket DOS er meget tilfredse med. JVR supplerede og 

præsenterede det overordnede kongresbudget. De samlede udgifter beløb sig til 

kr. 2.3 mil.  

Der pågår i øjeblikket en forhandling med Scandic Falkoner om justering af 

priserne, så kongressen kan afholdes igen i 2023. 

Årets kongres afholdes onsdag, torsdag og fredag i uge 46 i de velkendte 

omgivelser i Vingsted. Konceptet er kendt og vil stort set blive en copy/paste af 

kongressen fra 2019 fraset det videnskabelige indhold/program.  

DOS bestræber sig på, at Vingsted indgår aftale med specifikt hotel i Vejle med 

hensyn til yderligere overnatningsmuligheder. Der vil igen i år være shuttelbus 

tur/retur til Vejle. 

TBH understregede, at kongressen finder sted i uge 46 fra onsdag til fredag og 

således fremadrettet. 

AB-C informerede om, at implementering af den nye målbeskrivelse finder sted i 

september d.å., hvorfor der i forbindelse med Vingsted kongressen tilbyde et 

kursus i den nye målbeskrivelse om tirsdagen. Kurset henvender sig til 

uddannelsesansvarlige overlæger, hovedvejledere, Ukyler og ikke mindst 

repræsentanter fra de forskellige fagområder.  

TBH orienterede om, at der i øjeblikket pågår dialog med Comwell Kolding om 

eventuel afholdelse af kongres i 2024.  

Afslutningsvis opfordrede TBH alle til at melde sig til kongressen i god tid, så DOS 

kan undgå de mange last minut tilmeldinger. 

Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller kommentarer til emnet. 
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4.  Aflønning af undervisere på A-kursus: 

ABC berettede, at der har været forskellig praksis og politik omkring aflønning af 

undervisere. DOS er blevet bedt om at have en holdning til emnet, hvorfor det 

ønskes drøftet her.   

DOS holdning er, at afdelingen betaler underviserens løn i form af tjenestefri med 

løn og honoraret fra SST tilfalder underviseren for forberedelsestiden. 

Da der ikke var nogen bemærkninger til emnet, blev det konkluderet, at 

ovennævnte er almen praksis hos de forskellige afdelinger. 

LF deltog først til punkt 6 og dermed ikke i ovennævnte drøftelse. Har ønsket 

nedenstående føjet til referat: 

LF er uenig i den beskrevne holdning, da LF betragter det som dobbeltløn, hvis man 

både får fri med løn fra afdelingen og samtidig honorar fra Sundhedsstyrelsen. 

5.  Ændring af indikator 2 og overvejelser om indikatoranvendelse i 
tilsynssammenhæng: 
Emnet blev drøftet på kongressen. Konklusionen blev, at indikator 2 indebærer 

operation af hoftenære frakturer indenfor 24 timer.  

Det er selvklart en stramning, at 90% af patienterne med hoftenære frakturer skal 

opereres indenfor 24 timer. Der skal arbejdes på at klare opgaven indenfor 24 

timer og være kapacitet i afdelingerne for at kunne løfte opgaven.  

Overordnet set er der overvejelser om, at disse indikatorer skal anvendes i 

tilsynssammenhæng. SST har varslet at der i 2022 vil blive udført obligatoriske 

tilsyn på velbeskrevet områder omkring journalføring, journalføringspligt og 

områder, hvor der bliver målt på kvaliteten og her er patienter med hoftenær 

fraktur i fokus. DOS har skrevet høringssvar, at initiativet findes relevant, men at 

man skal være opmærksom på den meget detaljerede plan for tilsynene. Det er 

DOS vurdering, at der er stor forskel i vigtigheden af de nødvendige målepunkter 

og at DOS anbefaler en mere simpel model. De ledende overlæger er enige i 

ovennævnte. 

DOS afventer den endelige høringsversion. 

TBH er efterfølgende inviteret til møde den 27. januar 2022 med Mads Koch 

Hansen fra STPS og vil efterfølgende orientere de ledende overlæger. 

De ledende overlæger bakker op omkring DOS involvering i processen med henblik 

på at påvirke SST i den rigtige retning. 

6.  DOS høringssvar ved indikatorsæt for RKKP databasen for akutte 

hospitalskontakter: 

Indikator 6 ”Tid til behandling, hoftenær fraktur” virker på mange måder fornuftig 

som supplement til andelen af patienter opereret inden for 24 timer. Det virker 

dog umiddelbart uhensigtsmæssigt, at man i indikator 6 ”Tid til behandling, 

hoftenær fraktur” beskæftiger sig med samme område som databasen 

omhandlende hoftenære lårbensbrud. Indsatsen for forbedring af behandlingen af 

denne sårbare patientgruppe bør koncentreres i en database og ikke køre i 
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parallelle forløb. Indsatsen anbefales derfor koncentreret i ” Dansk Tværfagligt 

Register for Hoftenære Lårbensbrud – RKKP”, der specifikt handler om denne 

patientgruppe og ikke en mere uspecifik gruppe som akutte hospitalskontakter. 

DOS har kommentere på udkastet til nyt indikatorsæt for Databasen for Akutte 

Hospitalskontakter (DAH) og finder det hensigtsmæssigt, at beskæftige sig med 

forbedringer af behandling af den akut syge patient, herunder akutte 

ortopædkirurgiske lidelser og databasens arbejde bidrager til dette. DOS undrede 

sig over, at man i indikator 6 vælger ” Tid til behandling, hoftenær fraktur” i form 

af ”Tid fra hospitals ankomst til operation”. Denne indikator er en let ændret 

version af indikator 2 ”Andelen af patienter opereret inden for 24 timer” der 

indgår som indikator i ”Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud – 

RKKP”, der specifikt handler om denne patientgruppe. Hvis man ønsker at forbedre 

behandlingen af denne sårbare patientgruppe, kunne man i stedet fokusere på 

tiden fra ankomst til hospital til at patienten meldes klar til operation. Derved ville 

man få et godt mål for disse patienters behandling i de fælles akutmodtagelser og 

ikke påvirkes af eventuelle forsinkelser som følge af flaskehalse i 

operationskapacitet, der allerede nu bliver monitoreret i ”Dansk Tværfagligt 

Register for Hoftenære Lårbensbrud – RKKP”. 

Dansk Ortopædisk Selskab har derfor foreslået, at man revurderer indikator 6 og i 

stedet for hoftebrudspatienter registrerer ” Tid fra ankomst til hospital til at 

patienten meldes klar til operation”. 

NS kunne berette, at de indkomne høringssvar bliver gennemgået og det 

forventes, at der kommer en samlet tilbagemelding til alle på alle de afgivne 

høringssvar. 

7.  Bordet rundt: 

TBH berettede om udfordringerne omkring corona, sygeplejemangel og 

suspendering af behandlingsgarantien. DOS har forsøgt at gøre opmærksom på 

problemet med pukkelafvikling gennem medierne, men desværre uden større 

gennemslagskraft og efterfølgende politiske bevågenhed. DOS efterspurgte 

alternative kanaler for at åbne op for debatten. Det blev foreslået, at man kunne 

overveje at involvere de enkelte sundhedsdirektioner og regioner.   

8.  Eventuelt: 
Der blev orienteret om et kommende indslag i TV Nyheder 2 ”Det kirurgiske 
eksperiment”, som omhandler opstramning af mediale malleol løshed. 
Nærværende er udelukkende af informativ karakter. 

  


