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Virtuelt møde mellem FAGOMRÅDEFORMÆND, UDVALGSREPRÆSENTANTER og 

BESTYRELSEN FOR DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

 

Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 13.00 – 15.00 
Join Zoom Meeting 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68537624181 

 

Referat 
 

Deltagere fra bestyrelse og sekretariat: (9) 

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

Rasmussen (JVR), Kristoffer Barfod (KB), Frank Damborg (FD), Andreas Balslev-Clausen (AB-C), Jan Duedal 

Rölfing (JDR) og Helena Reinholdt (ref.) 

 

 

Inviteret fra fagområderne:  Deltager  

 M       F  

Tobias Nygaard  Dansk Børneortopædisk Selskab 

Per Hölmich  SAKS 

Mostafa Benyahia          Fod/ankelselskabet 

Mikkel Ø. Andersen  Ryginteressegruppen 

Anne Katrine Belling Sørensen          Dansk Selskab for skulder og albuekirurgi 

Ilija Ban           Dansk Ortopædisk Traumeselskab 

Thomas Baad-Hansen  Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer 

Anders Lorentsen       Dansk Selskab for håndkirurgi 

Thomas Jakobsen  Dansk Selskab for hofte- og knæalloplastik kir. 

Anders Lambert  

(Finn Andersen Ranberg) 

 Danske Ortopæders Organisation 

Christen Ravn  Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi 

Michael Nielsen  Dansk Rygkirurgisk Selskab 

                                                                                

Inviteret fra udvalgene:  

Kvalitetsudvalget    

Frank Damborg   

Marie Fridberg  Dansk Børneortopædisk Selskab (DPOS) 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68537624181
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Anders Boesen  Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og 

Sportstraumatologi (SAKS) 

Mostafa Benyahia  Fod/ankelselskabet (DFAS) 

Mikkel Ø. Andersen  Ryginteressegruppen 

Andreas Quist  Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi (DSSAK) 

Rikke Bielefeldt  Dansk Ortopædisk Traumeselskab (DOT) 

Morten Bøgehøj  Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastik kirurgi 

(DSHK) 

Kolja Weber  Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer 

Anders Lorentsen          Dansk Selskab for håndkirurgi 

Anders Lamberg  Danske Ortopæders Organisation (DOO) 

Christen Ravn  Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi 

(DSOI) 

   

Videnskabeligt udvalg  Uddannelsesudvalget 

Kristoffer Barfod  Andreas Balslev-Clausen 

Jan Duedal Rölfing  Martin Bille Henriksen 

Per Gundtoft  Katrine Borum 

Søren Orth-Nissen  Anne Mette Sørensen 

Michala Skovlund  Rasmus Nielsen 

Bjarke Viberg  Per Wagner Kristensen 

  Casper Grønbæk 

YODA   

Sabine Hessler Simonsen   

 

 

 

Referat 

 

Punkt 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 2021.01.21 

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

godkendt uden ændringer. 

3. Kongressen 2021 Scandic Falkoner: 

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 



  

   

REFERAT, SIXTUS, FAGOMRÅDER_12.01.2022, side 3 

 

 

 Dansk Ortopædisk Selskab 

store deltagerantal og andre af de fysiske rammer. Sidstnævnte skal der ske 

en justering af. 

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. Der pågår i øjeblikket en forhandling med Scandic Falkoner 

om justering af priserne, så kongressen kan afholdes igen i 2023 

 

4. Kongressen 2022 Vingsted: 

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

omgivelser i Vingsted. Det setup, som Vingsted kørte med i 2019, er 

velkendt og vil stort set blive en copy/paste af kongressen fra 2019 fraset 

det videnskabelige indhold/program. Ligeledes planlægges der et program 

indeholdende sociale aktiviteter, som ligeledes blev taget vel imod. 

Udfordringen med Vingsted er det begrænsede antal værelser. DOS vil 

arbejde på en aftale med Vingsted om, at der indgås aftale med ét hotel i 

Vejle, hvor det bliver muligt, at bestille værelser. Der vil i lighed med 2019 

være mulighed for transport med shuttlebus.   

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

om eventuel afholdelse af kongres i 2024. 

 

5. Info fra VU: 

KB berettede ganske kort, at der udsendes en mail indenfor nærmeste 

fremtid til alle fagområder om forslag til reviewers til abstracts, chairmens 

og chairmens til Posterwalken. 

 

6. Info fra UDDU 

AB-C orienterede om den færdige målbeskrivelse, der implementeres i 

september 2022. I forbindelse med årets kongres arrangeres et precourse 

om den nye målbeskrivelse om tirsdagen. Prækurset omhandler hvordan 

den nye målbeskrivelse bedst muligt implementeres og anvendes. 

Målgruppen er primært UAO, UKYL, erfarende vejleder og andre 

interesseret. 

De mange aktiviteter på sidste års kongres var meget velbesøgte og 

udvalget har fået positiv feedback, hvorfor konceptet bliver gentaget på 

næste kongres med symposium om den gode uddannelsesafdeling og Meet 

the Experts opdelt på henholdsvis uddannelseslæger og speciallæger.  

  

6. Info fra KU 

FD meddelte, at der i år er kommet 7 KKRére, hvoraf de 4 er revisioner og 3 
er helt nye KKRére.  



  

   

REFERAT, SIXTUS, FAGOMRÅDER_12.01.2022, side 4 

 

 

 Dansk Ortopædisk Selskab 

 

Udvalget har netop nedsat en arbejdsgruppe, hvor alle fagområder er 

repræsenteret og skal i gang med det foreliggende arbejde med revision af 

specialeplanen. KU indkalder til opstartende møde i februar og arbejdet 

forventes derefter igangsat marts 2022. 

 

7. Bordet rundt fra fagområderne 

De enkelte fagområder orienterede kort om aktuelle problematikker og 

arbejdsopgaver. Gengives i punktform: 

DSKH: Der har været en stor udskiftning i selskabet, hvoraf 4 ud af 6 er ny 

medlemmer. Første møde finder sted i februar, hvor visioner og strategi for 

selskabet skal drøftes. Selskabet har meldt 2 KKRére ind og arbejder med 

kursusaktiviteter. Der er fokus på rekruttering og der ønskes udarbejdet en 

national forløbsbeskrivelse for hofter og knæ. 

DPOS: Fokus på færdiggørelse af NOMS. Har arbejdet på database, som 

dækker de 4 store børnesygdomme. A-kurserne er tilbage uden 

forsinkelser. Der skal afholdes EPOS i København senere på året. Hvidovre 

og Rigshospitalet sammenlægges og det skal sikres, at der er interesse, 

viden og bemanding til fortsat regions- og hovedfunktion rundt om i landet. 

DSOI: Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi (DSOI) er som nævnt 

et meget aktivt selskab, er involveret i Arbejdsgruppe under Danske 

Regioner vedr. nekrotiserende bløddelsinfektioner. Implementeret online 

prækursusmiljø i A-kursus. Ny bestyrelse valgt i 2021 med 7 medlemmer 

inkl. medlem udpeget af YODA. Forbereder ny 4-års strategi. Forbereder 

internationalt symposium. Forbereder statusartikel til Ugeskrift for Læger 

og ser frem til samarbejdet om den nye specialeplan for ortopædkirurgi. 

DSSAK: Aflyst årsmøde i to år i træk. Deltager i Nordisk årsmøde i foråret. 

Samarbejdet med DOT med symposier til kongressen er et godt koncept og 

forventes at fortsætte. Med hensyn til rekruttering afholdes Panum kursus 

hvert 2. år. Som noget nyt er der fokus på undersøgelsesteknik for at 

tiltrække yngre til specialet. 

DSG: Der pågår tæt samarbejde omkring sarkomer og kliniske retningslinjer 

omkring metastatiske patienter. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på et 

nordisk tumorproteseregister, hvor der er udfordringer med overførsel af 

data mellem de nordiske lande. Indkommet bevilling til Nationalt Kirurgisk 

Cancer Forskningscenter der skal formidle et samarbejde på tværs af 

kræftformer og lægelige specialer.  

SAKS: Har kørt basiskurser med Panum med kadaver og et Surgical Skills 

kursus i Århus, der forventeligt afholdes i år. Der har været 

fokussymposium omkring sportsortopædi, der ligeledes afholdes hvert 2. 

år. Der er et international fellowship og to på vent, da det ikke var muligt at 

sende afsted forrige år og sidste år. Rekruttering er et problem for faget 

generelt og de enkelte fagområder, hvorfor der også er fokus på dette 
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område.  

DRKS: DRKS har gennem det seneste år/halvandet primært været 

engageret i at planlægge årsmøde og invitere foredragsholdere og så aflyse 

det hele igen gange flere. 

Der har været brugt meget tid på databasen - Danespine bl.a. med at 

digitalisering og muliggøre at patienterne indtaster både præoperative 

informationer og postoperative opfølgende data. Danespine er i dag 

landets største PROM-database. 

Der er fokus på uddannelse der i fremtiden synes at blive meget minimeret 

indenfor rygområdet og om rekruttering - et område der i takt med 

centraliseringen er blevet betydeligt vanskeligere i de fleste regioner i 

Danmark. Fase VI uddannelse bør indeholde en regelret rygkirurgisk 

uddannelse. Arbejder på at nedsætte et udvalg, der skal arbejde på 

uddannelse til rygkirurg. 

DOO: Afholdt GF på kongressen ellers sparsom mødeaktivitet pga. Corona. 

DOO har nemt ved rekruttering, når der er ledige praksis. Specialet har 

været under modernisering i samarbejdet med regionerne, hvilket også har 

betydet at der bl.a. må anvendes GA ved nogle af de kirurgiske indgreb. 

DOT: God DOS kongres med stor traumeaktivitet. Stor tilslutning til 

workshop. Symposium med skulder-albue gik rigtigt godt. Årsmøde planlagt 

til slutning af marts. NOMS som er vokset med involvering af andre 

specialeselskaber. Håber på endelig færdiggørelse i indeværende år.  

DSfH:  Velbesøgt fagområde møde ved DOS-kongressen. Emnet var 

"Rheumatologi i Håndkirurgien". Den 5. april 2022 er der planlagt 

Forårstemadag sammen med Dansk selskab for Håndterapi der omhandler 

Tissue injury and Healing samt Frie- og delhudslapper. Der vil blive planlagt 

et håndkirurgisk kursus for yngre håndkirurger sidst på året. DSfH har 

bidraget til udarbejdning af "National behandlingsvejledning for CRPS og 

det er indført at den primære behandling ofte foregår inden for 

ortopædkirurgien. Det er derfor vigtigt at CPRS kommer med ved næste 

revision af specialeplanen under ortopædkirurgi. 

YODA: Vil gerne have et aktivt bestyrelsesmedlem i fagselskaberne og har 

allerede et medlem i flere af dem og senest i DSOI. YODA har fyldt kurser og 

stor interesse for uddannelse. Der er stor interesse fra fagselskaberne med 

hensyn til at stille undervisere til forårsmødet.  

Aktive i forhold til uddannelse og indflydelse på uddannelse i regionerne. 

Flere forskningswebinarer.  

8. Eventuelt 

Afslutningsvis gjorde TBH opmærksom på, at der på kommende 

generalforsamling er to på valg til bestyrelsen til posten som formand for 

KU og vicepræsident. 

Per Wagner Kristensen orienterede om de svære år for de 
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  specialespecifikke kurser og takkede selskabet og ortopædkirurgerne for 

fleksibilitet i den forbindelse. Stort set alle kursister har gennemført og 

afsluttet deres kursus. 

Mikkel Ø. Andersen meddelte, at TV2 har gang i en udsendelse omkring 

elektiv ortopædi, hvilket Mikkel har takket nej til, da manuskriftet var givet 

på forhånd. 


