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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE 

 

Torsdag den 20. juni 2022  

kl. 12.00 – 15.00 

ZOOM-MØDE 
Join Zoom Meeting 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68056483800 
 

 
Referat 

 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 

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

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

Reinholdt Brodersen (HRB) ref. 

Afbud fra Jan Duedal Rölfing (JDR) 

 

 

   

1.  GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.): 

  Dagsordenen blev godkendt uden ændringer fraset at punkt 13.b udgår, da JDR ikke 

deltog i aktuelle møde. 

 

2.  GODKENDELSE AF REFERAT (15 min.): 

  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. april 2022 

Referatet blev godkendt fraset punkt 4.a. og 4. d. 

Jf. 4.a. Det præciseres, at fonden udbetaler 2 x årligt umiddelbart efter de halvårlige 

ansøgningsfrister. 

Jf. 4. d. Det tilføjes, at regnskabet underskrives som vanligt umiddelbart efter 

afholdelse generalforsamling på kongressen. 

 

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

a.  Oplæg vedrørende IODA fra MF til gennemgang og drøftelse.  

JDR har deltaget i Diversity møde og der henvises til det udarbejdede referat. 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68056483800
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IODA er en organisation, der har til formål at udbrede diversitet og inklusion indenfor 

ortopædkirurgien.   

Bestyrelsen drøftede oplægget og DOS vil gerne bidrage positivt til udbredelse og 

understøttelse af at være medskabende for en ny kultur indenfor ortopædkirurgien. 

DOS vil i forbindelse indarbejde et afsnit om inklusion og diversitet i strategiplanen, når 

denne forventelig revideres primo 2023. DOS har og vil fremadrettet have fokus på at 

der ved udpegning af chairs inkluderes bredt, at der planlægges et symposium om 

inklusion og diversitet næste år til kongressen og ligeledes vil emnet blive omtalt i et af 

de kommende nyhedsbreve.   

Medlemskab af IODA er en individuel beslutning, som bestyrelse ikke tager stilling til.  

TBH besvarer henvendelsen og orienterer MF om DOS´ beslutning. 

 

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

a.  Ophævelse af DOS Fonden 

Opfølgning fra sidste møde 21.04.2022, hvor bestyrelsen drøftede en eventuel 

ophævelse af DOS-fonden.  

Gennemgang af de juridiske forhold ved ophævelse af fonden ved JVR. 

JVR gennemgik årsrapporterne fra 2017 til 2021 der illustrerede de administrative 

udgifter, der er og har været forbundet med fondens drift. Der synes ikke at være 

økonomisk sammenhæng mellem de uddelinger, der har været og de administrative 

udgifter, der er forbundet med fondens drift og opretholdelse. Bestyrelsen ønsker 

derfor at indstille til at fonden ophæves, da der ikke længere er et rimeligt forhold 

mellem fondens formue, drift og formål.  

Bestyrelsen henstiller derfor til at emnet tages op på generalforsamlingen til november. 

JVR udarbejder et oplæg til orientering med præsentation af de faktuelle data 

 

b.  Henvendelse fra SKAT vedrørende ændring af regler for frikortdatabasen/fritagelse for 

skat på afkast mm. gældende fra 2023.     

DOS er en almennyttig forening og betaler derfor ikke skat, hvorfor ovenstående 

ændringer ikke har betydning for selskabet.  

Det er dog en forudsætning, at det tydeligt fremgår af selskabets vedtægter at DOS er 

en almennyttig forening, hvorfor der udarbejdes en vedtægtsændring, som fremlægges 

på generalforsamlingen. 

JVR udarbejder et oplæg til vedtægtsændring jf. §1 i DOS vedtægter. 

 

5.  DOS KONGRESSEN (30 min.)  

a.  Status på tilmeldinger til kongressen 

(Industrien)  

Tilmeldinger til kongressen ser fornuftig ud. Der er solgt en del sponsorater og 
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bestyrelsen er for nuværende tilfreds med salget.  

Der er i lighed med sidste år firmaer, der sammen tilkøber et sponsorat og deler kvm 

mellem sig. Dette skal ikke længere være en option og skal tydeligt fremgå af 

invitationen til udstillerne gældende fra 2023.  

Endvidere har udstillerne specifikke ønsker til placering af deres stande. Dette skal 

fortsat imødekommes, men i et konkret tilfælde har to udstillere ønsket en stand på 18 

m (delt guldsponsorat), hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det besluttes at tage kontakt til 

de pågældende udstillere og orientere dem om at det ikke er en mulighed dels af 

hensyn til de øvrige udstiller og dels på grund af de fysiske rammer.  Det skal 

fremadrettet fremgå af invitationen gældende fra 2023, at der stilles krav til placering 

af udstillingsstandene (min. 2 m i bredden). 

HRB tager kontakt til de(t) konkrete firma, der har ønsket sig en stand, der afviger fra 

standarden. 

b.   Industrien  

Jf. fil 5_b_1 fra Torben_Sund Vision 

Industrien har via hjemmesiden adgang til køb af festbilletter og tilmelder sig/køber 

badges til medlemspriser. 

Jf. link DOS Webshop – DOS Kongres (ortopaedi.dk) 

Hjemmesiden med tilmeldinger ændres således, at det tydeligt fremgår at festen er for 

medlemmer af DOS og industrien skal via linket ”Exhibitor registrations/badges” 

registrere sig her til den anførte pris, som også er nævnt i det udsendte 

invitationsmateriale. 

De udstillere som allerede har ladet sig registrere på anden vis kontaktes og prisen 

reguleres herefter. 

Det er vigtigt, at det entydig står anført, hvor man skal tilmelde sig afhængig af 

tilhørsforhold.   

HRB kontakter de firmaer, som det vedrører og orienterer JDR med henblik på en mere 

specifik opdeling af tilmeldinger på hjemmesiden. 

HRB udarbejder udkast, hvor industrien venligst gøres opmærksomme på ovenstående.  

c.  Kontrakt med Scandic Falkoner 2023 

Marina fra Scandic har forespurgt på indgåelse af aftale vedrørende DOS Kongres 2023 

Kontrakten er tidligere gennemgået og bestyrelsen beslutter at indgå aftalen med 

Scandic. 

HRB underskriver og returnere kontrakten. 

 

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

a.  Siden sidst: 

AB-C berettede kort, at der nu er udpeget en uddannelsesrepræsentant fra hvert 

fagområde, der skal være med til at løfte uddannelsen inden for målbeskrivelsen, 

kompetencevurdering og ikke mindst de specialespecifikke kurser, hvilket er taget 

https://webshop.ortopaedi.dk/
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positivt imod.  

AB-C orienterede kort om, at der skal være valg til HU-repræsentant. Der har i 

skrivende stund ikke været den store søgning til posten, men UDDU er opsøgende og 

spreder budskabet. 

RN træder ud af udvalget. Der skal således findes en ny kandidat til posten.  

Udvalget har arbejdet videre på prækurset, som afholdes i umiddelbart før kongressen 

og er annonceret på hjemmesiden. 

b.  Om inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 03. marts 2022 på Ortopædkirurgisk 

Afdeling, Sygehus Sønderjylland 

Skriftligt orienteringspunkt ved AB-C. 

AB-C refererede kort fra ovennævnte inspektorrapport, der konkluderer at den aktuelle 

afdeling er et godt uddannelsessted. Rapporten frembyder med små forslag til 

forbedringer, der tages op igen om 4 år.  

Ellers ingen yderligere kommentarer. 

 

7.  VIDENSKABELIGT UDVALG/KB (15 min.) 

a.  Siden sidst: 

b.  VU Update 

Appetizer ved KB:  

VU har på visionsmøde den 02.-03. maj haft fokus på at arbejde med udvikling af 

forskning og løfte videnskaben indenfor ortopædkirurgi. Udvalget er blevet inspireret af 

de større selskaber og foreslår at etablere et DOAcademy. Udvalget vil arbejde med  

fire fokuspunkter: Facilitere nationale projekter, patientinddragelse i alle aspekter, 

protokollering af nye behandlinger og udvikling af outcomes. 

Udvalget foreslår at etablere et sekretariat, der kan bistå projekter på tværs af landet 

og eventuelt finansieres/driftes ved fondsbevillinger, økonomisk bidrag fra alle 

ortopædkirurgiske afdelinger etc. 

Bestyrelsen var meget positiv overfor udvalgets forslag og drøftede meget overordnet, 

hvordan DOS kan facilitere initiativet. DOS besluttede at genoptage drøftelse på næste 

bestyrelsesmøde den 02.09.2022.   

KB udarbejder til den anledning et oplæg med henblik på gendrøftelse 

HRB sætter emnet på næste dagsorden  

c.  DOS kongres 2022 med sessioner version 1 

Sessionerne er fordelt og programmet blev forelagt bestyrelsen. Programmet kan 

uploades på hjemmesiden i sin nuværende form. 

 

8.  KVALITETSUDVALGET/FD (15 min.) 

a.  Siden sidst: 

Jf. nedenstående punkter b. og c. 
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b.  Referat fra kvalitetsudvalgsmøde den 20.04.2022 med bilag vedlagt til information 

Ovenstående er blot til orientering.  

FD fremførte, at der er 6 KKRére på vej, hvoraf de 5 præsenteres (2 nye og 3 revisioner). 

Bestyrelsen drøftede om man fremadrettet skulle overveje, at det kun er nye KKR, der 

præsenteres til kongressen og således ikke revisionerne. FD tager forslaget med tilbage 

til udvalget. 

Der har været afholdt 2 zoommøder i arbejdsgruppen med specialeplanen og arbejdet 

forløber planmæssigt. Arbejdsgruppen har planlagt møde igen til november efter 

kongressen. 

c.  Indkaldelse til møde den 01.09.2022 med bilag vedlagt til information 

Ovenstående giver et indblik i hvad udvalget arbejder med aktuelt og der henvises til fil 

8.c. 

d.  Invitation til møder den 24.6.2022 samt den 19.7.2022 mhp. drøftelse af 

epidemiologiske analyser for karkirurgi og amputationer udført af RKKP. 

FD deltager og har sendt en forespørgsel til DSOI mhp. at en få en repræsentant fra 

selskabet til at deltage i ovenstående møde. DSOI har vendt positivt tilbage om 

meddelt, at de stiller med repræsentant. 

e.  LVS og LF_ Survey til alle specialebærende selskaber om kliniske retningslinjer. 

Lægeforeningen og LVS ønsker at sikre ordentlige vilkår for arbejdet med kliniske 

retningslinjer. For at målrette indsatsen har LVS bedt alle specialebærende selskaber 

svare på et spørgeskema.  

Der er efterfølgende udsendt et opsamlingsdokument fra LF/LVS møde med selskaberne 

den 27. april 2022. 

BSO orienterede kort fra ovennævnte møde, som tager udgangspunkt i et telefonmøde, 

da BSO ikke havde mulighed for at deltage. LF og LVS arbejder på, at der skal være 

kliniske retningslinjer indenfor alle de væsentligste behandlinger indenfor 

sundhedsvæsenet, da det er vigtigt for fagligheden. LF og LVS har samme opfattelse 

som DOS, at arbejdet skal forankres i de enkelte selskaber, hvor fagligheden kan 

udvikles. Det blev foreslået, at der nedsættes et sekretariat, der skal understøtte og 

arbejde på at ensarte metoder og sikre evidens. Det blev ligeledes foreslået at inddrage 

regionerne til at bidrage økonomisk til driften af et sekretariat. Herefter pågik der en 

meningsudveksling omkring en samlet IT-platform til at understøtte arbejder med de 

kliniske retningslinjer.  

Forud for aktuelle havde FD på vegne af DOS været inde og besvare et spørgeskema 

omkring arbejdet med kliniske retningslinjer, som relaterer sig til ovenstående referat. 

Nærværende emne relaterer sig til punkt 11_a 

 

9.  STRATEGIPLANEN/MMP (30 min.) 
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10. 

 

 INTERNATIONALE RELATIONER (20 min.) 

a.  FORTE_Summer School Athens, Greece from July 25th – 29 th 2022 

Foreløbige videnskabelige program fra FORTE Summer School. 

DOS valgte sidste år ikke at sponsorere nogen og har samme opfattelse i år.  

b.  New Co-editors for ACTA Orthopaedic 

Orientering fra ACTA om at man ønsker at forny/udvide kredsen af editors. 

Bestyrelse opfordrer videnskabeligt kvalificerede kollegaer fra alle fagområder til at 

søge. Mail sendt til fagområdeformændene den 24. maj 2022. 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra ACTA. Bestyrelsen indstiller gerne en dansk 

kandidat til posten. JVR overvejer kandidaturet. 

c.  EFORT_Medical Device Regulations MDR survey: Take action now  

Forespørgsel fra EFORT mhp. videredistribuering af undersøgelse til medlemmer. 

DOS har oprettet et link til EFORTs undersøgelse på DOS´ hjemmeside. 

d.  NOF Congress, September 2022 

TBH og FD deltager i NOF kongressen. Der er netop blevet åbent for tilmelding.  

HRB tilmelder TBH og FD og bestiller hotel. 

e.  Invitation to the SICOT OWC Congress - Kuala Lumpur (Malaysia), September 2022 

DOS repræsentant deltager i ovenstående kongres. 

TBH besvarer at henvendelsen og meddeler, at DOS´national delegate (Ali Al-Hamdani) 

deltager. 

 

11.  HENVENDELSER/HØRINGER (45 min.)  

(forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)  

a.  LVS_Invitation til møde med Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber om 

kvalitet onsdag den 27. april 2022 kl. 17.00 - 19.00 i Domus Medica 

Invitation fra De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Lægeforeningen (LF) til et fælles 

møde om kvalitetsudvikling med særligt fokus på kliniske retningslinjer. 

Orienteringspunkt ved BSO. Jf. punkt 8.e. 

b.  Debatindlæg i Politiken fredag den 29. april 2022 ”Politikerne må sætte ind over for 

de alenlange kirurgiske ventelister, Leif Berner.  

Svært syge patienter venter længst. 

I forlængelse af den pågående debat i det tidlige forår d.å. om sundhedsvæsenets 

udfordringer med ventelister er den sundhedspolitiske debat stilnet hen. Der er ingen 

bevægelse på området længere og sagen er for nuværende gået i sig selv om end 

udfordringerne som sundhedsvæsenet stadig står med i den grad er eksisterende. 

c.  LVS_Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af 

lægemidler og udkast til bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers 

driftsforhold - frist 24. maj 2022 kl. 12 

Orienteringspunkt ved TBH: Justering af regler vedrørende recepter. Materialet har ikke 

relevans for DOS og der afgives ikke høringssvar. 
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d.  LVS_Indstilling til medlem af Behandlingsrådet – frist 27. maj 2022 kl. 12 

Bestyrelsen har haft drøftelser med konkrete personer uden at det har ført til en 

endelig indstilling.  

e.  LVS_Høring: Tilpasning af bekendtgørelser som følge af forordningen om medicinsk 

udstyr til in vitro-diagnostik – frist 23. maj 2022 

Med de vedlagte udkast opdateres de nugældende bekendtgørelser, så forordningen 

om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik kan finde anvendelse i Danmark. De 

opdaterede bekendtgørelser vil således have til formål at supplere forordningen de 

steder, hvor det forudsættes af denne. 

Samtlige udkast forventes at skulle træde i kraft den 26. maj 2022 samtidig med, at 

forordningen finder anvendelse i Danmark. 

Orienteringspunkt ved TBH: Endnu en høring om medicinsk udstyr på linje med dem vi 

allerede har haft ift. opdaterede regler som følge af EU ensretning. Der er intet nyt ift. 

reglerne som lægger sig op ad de foregående. DOS er ikke høringspart og der afgives 

ikke høringssvar. 

f.  LVS_Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Forordningsforslag om 

European Health Data Space – frist 30. maj 2022 

Det handler om, at Kommissionen tirsdag den 3. maj har præsenteret et første udkast til 

forordningen om European Health Data Space (EHDS) samt meddelelse fra 

Kommissionen herom.  

Til brug for udarbejdelse af grund- og nærhedsnotat om forslaget, anmodes der om 

bemærkninger til vedhæftede forslag fra Kommissionen om EHDS og evt. meddelelsen 

fra Kommissionen. (Dansk sprogversion jf. fil 11_f_6_1, 11_f_7_1 og 11_f_8_1). 

Bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til mbk@sum.dk, miko@sum.dk, 

kkra@sum.dk og amhl@sum.dk inden udgangen af mandag den 30. maj 2022. 

Sundhedsministeriet kan desuden oplyse, at man via nedenstående link kan give 

feedback på EHDS til Kommissionen indtil udgangen af d. 30. juni: Det europæiske 

sundhedsdataområde: digitale sundhedsoplysninger og -tjenester (europa.eu) 

MMP har gennemgået ovenstående høring, som i det væsentligste går ud på at sikre 

enkeltpersoner større rettigheder til beskyttelse af egne data og samtidig vil man sikre 

forskere nemmere adgang til data, hvilket afspejler kompleksiteten i sagen. 

DOS afgiver ikke høringssvar. 

g.  ACTA SoMe Editor 

Orienteringspunkt ved TBH: DOS er bedt om at melde kandidater ind som SoMe 

redaktør. DOS har tidligere foreslået Jan Duedal Rölfing og har genfremsendt forslaget. 

h.  EFORT General assembly 

TBH forhindret i at deltage, MMP deltager i stedet. DOS indstiller Marie Fridberg til 

valgt til ledig post som ” EFORT Finance Committee member”. 

Alle filer er arkiveret på DB i mappen ”Sager behandlet pr. mail” 

mailto:mbk@sum.dk
mailto:miko@sum.dk
mailto:kkra@sum.dk
mailto:amhl@sum.dk
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Det-europ%C3%A6iske-sundhedsdataomrade-digitale-sundhedsoplysninger-og-tjenester_da
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Det-europ%C3%A6iske-sundhedsdataomrade-digitale-sundhedsoplysninger-og-tjenester_da
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i.  Henvendelse fra LF (cheflæge)_Emner der kan bringes op i Styrelsen for Patientklager 

TBH har modtaget henvendelse fra LF. Jf. filen 11_i_1 

TBH orienterede bestyrelsen om nærværende skrivelse, som beskriver 

problemstillingen at man i patienterstatningen har en ortopædkirurg indenfor et 

subspeciale, der udtaler sig om et andet subspeciale. TBH har orienteret LF om, at 

Styrelsen for Patientsikkerhed er opmærksomme på de sagkyndiges faglige 

kompetencer. 

j.  STPK_Sagkyndige i ortopædkirurgi til Styrelsen for Patientklager 

TBH har modtaget henvendelse fra STPK vedrørende ansættelse af sagkyndige jf. 

vedhæftede filer og ønsker hermed at give DOS mulighed for eventuelle indsigelse i den 

forbindelse. 

Bestyrelsen gennemgik samtlige fremsendte ansøgeres CV. Det er en klar forudsætning 

for at komme i betragtning, at potentielle kandidater har en bred erfaring som 

ortopædkirurg og ekspertviden indenfor det område, der skal bedømmes. Udover den 

kliniske funktion bør man også have været involveret i videnskabeligt arbejde – 

herunder have publiceret eller præsenteret videnskabelige undersøgelser. 

TBH besvarer ovennævnte henvendelse. 

k.  Henvendelse fra Søren Overgaard vedrørende spørgeskema til DOS medlemmer.  

På baggrund af ovenstående henvendelse ønskes en generel drøftelse af, hvilke links og 

spørgeskemaer DOS bør videreformidle. 

Bestyrelsen videregiver af princip ikke medlemsoplysninger til såvel interne som 

eksterne interessenter. DOS bidrager gerne med videreformidling af 

informationer/surveys der er af almen interesse for de enkelte medlemmer af DOS. Der 

skønnes imidlertid ikke at være behov for at udarbejde en retningslinje på område. 

Hver forespørgsel behandles og vurderes individuelt. 

Med udgangspunkt i den konkrete henvendelse fra SO er målgruppen specifikt 

alloplastik kirurger, hvorfor DOS opfordre SO til at rette direkte henvendelse til DSHK. 

TBH orienterer SO om DOS beslutning.  

 

l.  Indstilling til Danicas hæderspris 

DOS har valgt ikke at indstille nogen efter drøftelse per mail i bestyrelsen. 

(Alle filer er arkiveret på DB i mappen ”Sager behandlet pr. mail) 

 

m.  Forespørgsel fra LVS vedr. faglig ramme for etablering af nærhospitaler – kommentar 

til materialet til arbejdsgruppe. 

DOS har efter korrespondance i bestyrelsen svaret at overordnet set indeholder 

forslaget om ”nærhospitaler” mange interessante perspektiver, men åbner også for 

mange nye problemstillinger i organisationen, som DOS har uddybet i svaret. 

(Alt materiale/korrespondance er arkiveret på DB i mappen ”Sager behandlet pr. mail) 

n.  Høringsbrev vedrørende implementering af Nationalt Genom Center 

Det drejer sig om en evaluering af Nationalt Genom Center udsender 
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Sundhedsministeriet et høringsbrev vedrørende implementeringen af Nationalt Genom 

Center og lovens bestemmelser herom. Til høringsbrevet medsendes også et 

baggrundsnotat, hvor bestemmelserne vedrørende Nationalt Genom Center er oplistet.  

Til drøftelse mhp. hvorvidt DOS skal afgive høringssvar. 

DOS afgiver ikke høringssvar. 

12.  MØDEPLAN (10 min.)  

 

a.  Udkast til møderække for 2023 

Gennemgang af mødeplan for første halvår af 2023. 

Det præciseres, at SIXTUS altid ligger i uge 3. 

Der blev aftalt følgende: 

Sixtusmødet: onsdag den 18.01 og torsdag den 19.01. 

BM tirsdag den 28. febr. (uge 9) 

BM torsdag den 18. april (uge 16) 

BM mandag den 19. juni (uge 25) 

Ovenstående bestyrelsesmøder afholdes på OUH, Patienthotellet, Odense såfremt 

lokalet er ledigt. 

HRB booker ovenstående møder og opdaterer mødekalenderen 

 

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

a.  Nyhedsbreve: (fast punkt) 

Maj: JVR og BSO kongressen 2022 

Juni: TBH  

Juli/august: FD  

September/august: KB 

b.  Struktur til gennemgang af DOS hjemmeside 

Det blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at DOS hjemmeside skal gennemgås og 

eventuelt opdateres. JDR udarbejder en struktur for gennemgang af hjemmesiden. 

Da der var afbud fra JDR udsættes emnet til næste bestyrelsesmøde i september 2022. 

14.   Eventuelt (15 min.) 

   

  


