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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE 

 

Tirsdag den 04. oktober 2022 

 kl. 10.00 - 17.00 

Vingsted Hotel & Kongrescenter, 

Vingsted Skovvej 2, 

7182 Bredsten 
 

REFERAT 
 
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: 

Torben Bæk Hansen (TBH) Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Michael Mørk Petersen (MP), Andreas Balslev-

Clausen (AB-C), Frank Damborg (FD), Kristoffer Barfod (KB) og Helena Reinholdt Brodersen (HRB) ref. 

Afbud: Jan Duedal Rölfing, Jeppe Vejlgaard Rasmussen 

 

 

  

1.  GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.): 

  Dagsorden blev godkendt uden ændringer. 

2.  GODKENDELSE AF REFERAT (15 min.): 

  Referatet blev godkendt uden korrektioner og kan lægges på hjemmesiden. 

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

a.  DOAcademy 

Gendrøftelse af ovennævnte emne. 

Som opfølgning på sidste møde drøftede bestyrelsen mere konkret implementering og 

tidshorisont for etablering af DOAcademy. DOAs vision er at forbedre behandlinger og 

skabe evidens inden for ortopædkirurgi.  

Bestyrelsen besluttede i første omgang at præsentere tankerne om DOA kort på 

kommende generalforsamling og DOAcademy indarbejdes i VUs formandsberetning, 

som en appetizer. Emnet genoptages på mødet i januar 2023 med cheflægerne, 

hvorefter professorerne inddrages i processen. Det er ønskeligt at kickstarte DOA i 

2024. 

KB udarbejder oplæg og præsentere ideen på kommende generalforsamling. 

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

5.  DOS KONGRESSEN (30 min.)  

a.   Udkast til dagsorden_ GF 2022 

Dagsorden til kommende generalforsamling blev gennemgået og de drøftede 

korrektioner indarbejdes. 

MMP vil høre Klaus Hindsø om rollen som dirigent på generalforsamlingen. 

HRB indarbejder korrektioner og sender revideret dagsorden til TBH. 

b.  Status på tilmeldinger til kongressen (industrien) 

Jf. fil 5_b_1 (webshop 5_b_2) 

Bestyrelsen forelægges status over udstillere og udtrykker tilfredshed med antallet. 

c.  Posterwalk på DOS kongressen 

Ving Foyer eller i udstillingen. 

Posterwalker placeres i gangarealet (foyeren) indtil selve udstillingshallen. 

Tilbud fra Holmud på leje af 33 postervægge. (Modtaget rabat på kr. 3.993,00)  

d.  Henvendelse fra Smith & Nephew angående aftenarrangement onsdag den 16. 

november 2022. S&N ønsker at afholde et åbent arrangement, hvor de vil præsentere et 

nyt produkt – en robot til bruskskader i knæ. Betaler selv lokaleleje og forplejning. 

Arrangementet ønskes afholdt onsdag den 16. november fra kl. 18.00 – 20.00. 

Bestyrelsen imødekommer forespørgsel fra Smith & Nephew og der fastsættes en 

rimelig udlejningspris. 

e.  Indberetning af DOS priser til SKAT – til orientering. 

Rejselegater er skattefri under forudsætning for at midlerne er anvendt til de 

omkostninger, som reglerne foreskriver. 

Best paper, poster etc. er gevinster, disse er skattepligtige og indberettes som B-

indkomst. 

Alle præmier, der er opnået i konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller 

teknisk karakter indberettes som B-indkomst.  

Rejselegater (DOS Fellowship) er et rejselegat og skattefrit under forudsætning af at 

midlerne er anvendt til de omkostninger, som reglerne foreskriver. 

  Rundvisning kl. 12.15-12.45  

Frokost kl. 12.45-13.15 

 

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

a.  Siden sidst: 

b.  SST_Høring i forbindelse med Dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2024-

2028 – Fristen er den 02. januar 2023 

I forbindelse med udarbejdelsen af dimensioneringsplan 2024-2028 for antallet af 

speciallægeuddannelsesforløb, ønsker Sundhedsstyrelsen input til vurdering af behovet 
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for speciallæger i fremtiden. 

Se høringsmateriale vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2024-2028.: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66725 . 

Høringssvar sendes til dimensionering@sst.dk Fristen er den 2. januar 2023. 

Bestyrelsen tog udgangspunkt i oplæg udarbejdet af AB-C og MMP.  

Indledningsvist gennemgik bestyrelsen de udarbejdede grafter, der illustrerede det 

samlede antal speciallæger opdelt i alder, region samt prognose for udvikling i antallet 

af speciallæger. Tallene viste, at afgangen af læger på 60 år eller derover har været 

stigende indenfor de seneste år, hvilket er en bekymrende faktor, da det i sidste ende 

kan betyde mangel på speciallæger indenfor 5-10 år. 

En anden bekymrende faktor er, at specialet har en af de laveste vækstrater i forhold til 

de øvrige specialer. 

Hermed følger bestyrelsen kommentarer i forbindelse med gennemgang af de 7 

specifikke spørgsmål: 

Ad.1) Fraset regionale forskelle i udbuddet af speciallæger, er det vanskeligt at vurdere, 

om der er balance mellem udbud og efterspørgsel på speciallæger, da der ikke er taget 

højde for udefrakommende faktorer såsom Covid-19, mangel på sygeplejersker 

(anæstesi- og operationssygeplejersker) etc., som har betydning for sundhedsvæsenet 

generelt. På baggrund af ovenstående er det ikke muligt at komme med et entydigt svar 

på spm.1. 

Ad. 2) Som udgangspunkt forventes ingen ændringer i forhold til de nuværende 

udfordringer med at rekruttere speciallæger. Region Syd har måske lidt udfordringer 

med hensyn til rekruttering. 

Ad.3) Bestyrelsen er enige i betragtningen af regionale forskelle. Det aktuelle antal HU-

stillinger kan ikke følge antallet af afgående læger i de kommende 5-10 år. 

Ad.4) De faktorer der kan få indflydelse på behovet af speciallæger er nævnt i 

besvarelsen. Den største faktor er den demografiske udvikling, der kan medføre øget 

incidens af visse aldersbetingede sygdomme og sekundært medføre længere 

indlæggelsesvarighed.  

Ad.5) Nej. Der er en række forudsætninger som man vanskeligt kan udtale sig om, 

holder stik. 

Ad.6) Der forudses et let stigende behov på grund af aldersfordelingen blandt 

speciallægerne og den demografiske udvikling taget i betragtning. Som minimum skal 

den nuværende dimensionering fastholdes. 

Ad.7) Den nuværende ratio er for tilstrækkelig i forhold til at kunne rekruttere 

kvalificerede til specialet. Der kunne dog ønskes højere kvalifikationsniveau af ansøgere 

til HU stillingerne. 

7.  VIDENSKABELIGT UDVALG/KB (15 min.) 

a.  Siden sidst: 

Behandlet under punkt 3.a. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66725
mailto:dimensionering@sst.dk
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8.  KVALITETSUDVALGET/FD (15 min.) 

a.  Kvalitetsudvalgsmøde torsdag den 01. september 2022 

Referat KU 01.09.2022 

FD refererede kort fra mødet i KU den 01. september 2023 og henviste i øvrigt til 

udarbejdede referat.  

b.  Kommende KU møder – vedlagte bilag indkaldelse og dagsorden til næste møde 

FD orienterede om det kommende Sixtus møde i januar 2023 og henviste til den 

udarbejdede dagsorden. 

c.  Specialeplansgruppen: 

Der blev afholdt møde i specialeplansgruppen den 20. sept. 2022. Referat og oplæg til 

overordnede principper er vedlagt til information. 

Næste møde i gruppen er 23. november 2022 via zoom. 

Arbejdet i specialeplansgruppen kører planmæssigt og næste møde vil omhandle 

overordnet retningslinjer for speciale funktioner.  

Sundhedsstyrelsens opdrag til ny specialeplan kendes fortsat ikke. 

 

9.  STRATEGIPLANEN/MMP (30 min.)  

  Emnet udgik. 

10.  INTERNATIONALE RELATIONER (20 min.) 

a.  EFORT_Opfølgning fra generalforsamlingens strategimøde 

EFORT er fortsat presset på økonomien og der skal føres en stram økonomisk politik de 

kommende år. DOS tidligere kasserer MF blev valgt som medlem af EFORT Finance 

Committee. EFORTs strategi er fortsat fokus på uddannelsesaktivitet og kontinuerligt 

videreudvikle det videnskabelige program for den årlige kongres. 

b.  NOF kongres 2022 i Vilnius 
Orientering ved TBH. 
NOF boardmeeting og kongressen i Vilnius blev som bekendt udsat og afholdt i 
september på grund af konflikten i Ukraine. Der var tale en meget velfungerende 
kongres, men desværre kun med et begrænset deltagerantal på mellem 200-300 og en 
meget lille udstilling, hvilket var skuffende for arrangørerne. Økonomien i NOF ser 
fornuftig ud. 
Søren Overgård er nu editor for acta, med Li Fellander som deputy editor. 
Søren Kold er nu vicepræsident i NOF, og overtager præsidentposten om 2 år i Holland. 
Der skal arrangeres spring meeting i Danmark i foråret 23 (3 år før man holder en 
kongres). Det er forventningen af SK kommer med forslag om konkret dato. 
Der er NOF møde i Amsterdam i 2024 og i Danmark i 2026. 

c.  Henvendelse fra Wonderful Copenhagens kongresafdelingen_Muligt bud på EFORT 

kongressen. 
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Bestyrelsen har modtaget konkret henvendelse fra Wonderful Copenhagen 

kongresafdeling vedrørende EFORT kongressen. Da NOF kongressen skal afholdes i 

Danmark i 2026 er bestyrelsen enige om ikke at påtage sig yderligere. 

TBH besvarer henvendelse og meddeler, at DOS på indeværende tidspunkt ikke har 

planer om at byde ind på EFORT kongressen.  

Henvendelsen arkiveres kan således altid fremfindes, hvis det skulle vise sig at blive 

aktuelt. 

11.  HENVENDELSER/HØRINGER (45 min.)  

(forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)  

a.  LVS_Holdingserklæring om svær overvægt – henvendelse fra Dansk Pædiatrisk 

Selskab. 

Hermed invitation til at udarbejde og/eller medunderskrive en lægefaglig 

holdningserklæring om at svær overvægt bør håndteres og respekteres på lige fod med 

andre alvorlige kroniske sygdomme. Svar udbedes senest d. 14. oktober 2022. 

TBH orienterede om henvendelse og bestyrelsen konkluderede ikke at foretage sig 

yderligere i denne sag. 

b.  SST_Udpegning – arbejdsgruppe for faglige anbefalinger for udredning af personer 

med smerter i almen praksis – Svar senest den 27. oktober 2022 kl. 12.00. 

SST ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe til at forestår arbejdet med udarbejdelse af 

en NKA (national klinisk anbefaling). Kvalitetsudvalget behandler henvendelsen og vil 

søge at udpege et medlem til at indgå i arbejdsgruppen. 

FD giver tilbagemelding om eventuelle interesserede. 

c.  Repræsentant fra DOS_Invitation til læringsseminar om forebyggelse af 

benamputationer den 30. september 2022 

MMP deltog og meddelte at resultaterne fra RKKPs rapport i grove træk viste at man i 

Region H og Region N de sidste år, havde formået at reducere amputationsraten 

samtidig med at raten af amputationsforebyggende karkirurgisk indgreb var steget i 

samme regioner; dette i modsætning til de øvrige regioner, hvor amputationsraten ikke 

var faldet, mens raten af amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb lå på et 

lavere niveau. Repræsentanter fra Region H og Region N fortalte om deres erfaringer 

med at nedbringe antallet af benamputationer efterfulgt af Region S, Region M og 

Region Sj. som bl.a. fortalte om erfaringerne fra deres audits og andre undersøgelser, 

de havde foretaget. Herefter fulgte indlæg vedrørende forebyggelse i almen praksis og 

tidlig opsporing og til sidst bemærkninger fra Regionsdirektørerne. Afsluttende forslag 

til handling var at der skal udarbejdes en LKT. 

d.  LVS_Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning af data om kommunale 

sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelsen til Sundhedsdatastyrelsen – Fristen er 

den 30. september 2022 

Skriftligt orienteringspunkt ved TBH: 

Ingen umiddelbar relevans for ortopædkirurgi og DOS er ikke selvstændig høringspart, 

hvorfor der ikke afgives høringssvar 
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e.  Gigtforeningen vedrørende forskningsstøtte og priser – Ansøgningsfrist februar 2023 

Der er tale om 4 opslag herunder Dronning Ingrids Forskerpris á kr. 

100.000_indstillingsfrist den 15. februar 2023. 

Opslagene om Forskningsstipendier, introduktionsstipendier og studenterpriser er 

videresendt til JDR og annonceret på DOS hjemmeside. 

Drøftelse af eventuel indstilling til Dronning Ingrids Forskerpris. 

Bestyrelsen drøftede indstilling af forskellige kandidater uden at træffe endelig 

beslutning. Konklusionen blev, at emnet tages med på næste bestyrelsesmøde i 

november d.å. 

f.  LVS_Vælg Klogt og PRO data 

Invitation til deltagelse i webinar med fokus på afskaffelse af unødvendige procedurer, 

behandlinger mv. Første webinar afholdes den 05. december 2022. 

Det andet webinar afholdes den 16. januar 2023 og handler om PRO-data og disse 

datas til udvikling af kvaliteten i patientbehandlingen. 

Bestyrelsen gennemgik invitationen fra LVS og har ingen oplagte emner at indstille, 

hvorfor der ikke meldes tilbage. 

g.  LVS_Vælg Klogt – anbefaling som en del af retningslinjer 

Nye Vælg Klogt anbefalinger udviklet på tværs af lægefaglige selskaber og i samarbejde 

med patienter. 

Skriftligt orienteringspunkt ved TBH. 

DOS har umiddelbart ingen tilføjelser. 

h.  Vidensråd for forebyggelse_Invitation til indstilling af kandidat fra DOS_Deadline den 

13. oktober 2022. 

Bestyrelsen drøftede indstilling af eventuelle medlemmer til Vidensråd om 

forebyggelse. DOS afstår fra eventuel indstilling. 

TBH besvarer nærværende henvendelse 

i. √ 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende 

Duchennes muskeldystrofi 

Bjarne Møller-Madsen er genvalgt til fagudvalget vedr. Duchennes muskeldystrofi. 

Skriftligt orienteringspunkt ved TBH 

j.  Operation X_dokumentar_”De tvivlsomme smerteoperationer” sendt den 15. 

september 2022 på TV 2. jf. fil 11_j_1 

Emnet blev kortvarigt drøftet og gav ikke anledning til yderligere.  

k. √ LVS_Invitation til COVID-19 webinar_den 14. december 2022 kl. 13.00-15.40.  

De afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien. 

National kortlægning og analyse med afsæt i de kliniske databaser i Regionernes 

Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). 

Se vedhæftede program og tilmelding. 

HRB videresender invitationen til alle fagområdeformænd med opfordring til deltagelse 

l.  LVS_Danske Regioner beder om hjælp til mini-undersøgelse mht. leverancesvigt af 

medicinsk udstyr i forb.m. implementering af MDR (og IVDR)_Svar senest den 01. 
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november 2022 

Henvendelsen er ligeledes sendt til alle cheflæger mhp. evt. tilbagemeldinger om 

leveringsproblemer af medicinsk udstyr efter indførelse af EU´s forordninger om 

medicinsk udstyr (MDR). 

Orienteringspunkt ved TBH: 

Der er umiddelbart ikke kommet nogen tilbagemeldinger på ovenstående henvendelse, 

hvorfor DOS i skrivende stund må formode, at det ikke har været noget problem.  

Opfølgning på næste bestyrelsesmøde 

m.  Reumatologisk NBV Artrose – høring hos Dansk Ortopædisk Selskab 

Dansk Reumatologisk Selskab har udarbejdet vedhæftede Nationale 

behandlingsvejledning for Artrose, som fremsendes i høring i bestyrelsen for Dansk 

Ortopædkirurgisk Selskab mhp. kommentarer. 

Bestyrelsen drøftede ovenstående henvendelse fra Dansk Reumatologisk Selskab og 

konkluderede, at der er tale om en grundigt og gennemarbejdet dokument, der efter 

DOS ´opfattelse sætter fokus på de mange patienter, der vil kunne behandles i almen 

praksis og reumatologi før henvisning til ortopædkirurg. DOS er af den opfattelse, at 

almen praksis henviser alt for mange patienter før de ikke operative 

behandlingsmuligheder er udtømt og at de selv burde kunne varetage en større del af 

denne behandling. Her vil reumatologien kunne være et vigtigt supplement ikke bare i 

diagnostik men også eksempelvis til blokadebehandling i bløddele og intraartikulært. 

TBH besvarer henvendelsen. 

n.  Forslag til medlemmer og suppleanter af Ankenævnet for Patienterstatning. 

TBH har haft kontakt til MT og JO, som begge takkede nej. Andre forslag? 

Bestyrelsen besluttede at selskabet ikke vil komme med forslag til medlemmer. DOS vil 

ikke stå for rekruttering af medlemmer til Ankenævnet og vil forslå Ankenævnet at 

trækker på de sagkyndige, der allerede er ansat. DOS vil således fremadrettet kun 

bakke op om de indstilledes faglighed.  

TBH besvare henvendelsen 

12.  MØDEPLAN (10 min.)  

 

  Mødeplan for 2023, OUH: 

Den 28. febr. 2023 

Den 18. april 2023 

Den 01. sept. 2023 

Den 12. dec. 2023 

Har forespurgt OUH angående mødelokaler etc. på ovennævnte datoer. Afventer svar i 

skrivende stund. 

Emnet sættes på næste bestyrelsesmøde til orientering. 

13.  KOMMUNIKATION OG INFORMATION/JDR (30 min.)  
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a.  Nyhedsbreve: (fast punkt) 

Oktober: KB – kongressen 

November: MMP – formandsskifte (udsendes ultimo november eller primo december) 

December: 

b.  SIXTUS 2023 

SIXTUS Middelfart er under ombygning/renovering, hvorfor SIXTUS mødet ikke kan 

afholdes i Middelfart. 

Tilbud fra Storebælt Sinatur Hotel & Konference jf. fil 13_b_1 

Tilbud fra Comwell Kolding jf. fil 13_b_2 

DOS gennemgik ovenstående tilbud og indhenter yderligere tilbud fra Kursuscenter, 

Knudshoved og Hotel Hesselet, Nyborg. 

HRB indhenter tilbud som forelægges bestyrelsen på næste møde. 

c.  Møde i Kirurgisk Forum den 08. september 2022. 

Skriftligt orienteringspunkt fra MMP, herunder bekymringsskrivelse jf. filer 13_c 

MMP berettede fra ovennævnte møde, at de forskellige specialer orienterede om, 

hvordan de er ramt af personalemangle/kapacitetsproblemer. Der var enighed om at 

skrive en ny hurtig bekymringsskrivelse vedrørende den nævnte problemstilling. Jens 

Hillingsø udarbejder udkast.  

Bekymringsskrivelsen skal understøttes af taleeksempler på ventetid. MMP har 

indsendt dokumentation vedrørende ventetid for det ortopædkirurgiske speciale. . 

Planlæggelse af næste møde til marts 2023. 

DOS er tovholder på næste møde, som afholdes den 22. marts 2023. 

HRB udsender orienterende mail til selskaberne i Kirurgisk Forum. 

 

14.   Eventuelt (15 min.) 

   

  


