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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE 

 

Fredag den 02. september 2022  

kl. 9.30 – 13.00 

Rigshospitalet, Blegdamsvej, afsnit 7034 

Konferencerum 5, opg. 7, 3. sal 

 
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), Jan Duedal 

Rölfing (JDR) og Helena Reinholdt Brodersen (HRB) ref. (deltager på zoom) 

 

 

   

1.  GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.): 

  Godkendt uden ændringer 

2.  GODKENDELSE AF REFERAT (15 min.): 

  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2022 

Referat godkendt – kan lægges på hjemmesiden 

 

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

a.  VU Update ved KB 

I henhold til sidste bestyrelsesmøde (20. juni 2022) besluttede DOS at gendrøfte nærværende 

emne – herunder DOAcademy. Jf. punkt 7d. 

KB orienterede bestyrelsen omkring arbejdet med etablering af DOAcademy, som omhandler 

udvikling af ortopædkirurgisk forskning med fokus på patientnært og individualiseret 

ortopædkirurgisk behandling baseret på høj evidens.  

Bestyrelsen gav feedback på arbejdet og forslag til fremtidig retning. KB præsenterer initiativet 

på kommende generalforsamling og emnet genoptages på SIXTUS i januar 2023. 

b.  I henhold til referat af 21.04.2022 blev det besluttet at genoptage emnet for tildeling af DOS 

Fellowship.  VU præsenterer et oplæg omkring kriterier for tildeling af DOS Fellowship herunder 

formål, ophold og varighed. Som aftalt sættes emnet på under punkt 3. 

Emnet udgår og drøftes på senere bestyrelsesmøde 
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4.  ØKONOMI OG DOS FONDEN / (30 min.) 

  Gennemgang af indkomne ansøgninger til DOS-fonden. 

Der er indkommet 25 ansøgninger til DOS-fonden. Ansøgningerne er gennemgået af BSO og JDR. 

Herefter besluttes tildelingen. 

Der uddeles i alt for DKK 98.300,00. 

HRB svarer alle ansøgere. 

 

5.  DOS KONGRESSEN (30 min.)  

a.  Status på tilmeldinger til kongressen (industrien) 

JVR gennemgik tilmeldingerne for kongressen og budgettet ser fortsat fornuftigt ud.   

b.   DOS Terms and Conditions 

Der ønskes en generel drøftelse af selskabets samarbejde med industrien i forhold til indgåelse af 

særaftaler. 

Flere større firmaer har fremsat ønske om, at DOS indgår individuelle særaftaler ved deltagelse 

og køb af udstilling til kongressen. DOS har tidligere henholdt sig til, at det til enhver tid er 

selskabets terms and conditions, der er gældende, hvilket vi fastholder. DOS er dog åbne for at se 

på disse vilkår, hvis der er gennemgående problemer for firmaerne og ikke kun enkelte firmaers 

ønsker om ændring af detaljer. DOS vil derfor invitere udstillerne til et dialogmøde omkring 

selskabets standardkontrakt og det besluttes at mødet afholdes i forbindelse med kongressen.  

JVR indkalder til mødet, hvor MMP og HRB deltager.  

c.  Punkter/emner til dagsorden DOS GF: 

Efter gennemgang af beslutningsreferater for 2021/2022 blev nedenstående emner besluttet 

medtaget på kommende generalforsamling. 

Det drejer sig om følgende: 

Kontingentfritagelse: Ifølge DOS fritages ordinære medlemmer for kontingent i en alder af 67. 

Ifølge Lægeforeningen skal man være fyldt 70 år før man kan fritages for kontingent og dette 

gælder alle videnskabelige selskaber. Det blev besluttet, at DOS til enhver tid følger 

lægeforeningens bestemmelser. 

Æresmedlem: 

Kriterier for udnævnelse af æresmedlem. Det er et ufravigeligt krav, at personen er gået på 

pension og ophørt med sin hovedfunktion. Det tilstræbes, at hver formand i sin 2-årige 

formandsperiode overvejer indstilling af evt. kandidat. 

DOS-fonden: 

Bestyrelsen ønsker at indstille til at fonden ophæves, da der ikke synes at være økonomisk 

sammenhæng mellem uddelinger og de administrative omkostninger, der er forbundet med 

fondens drift og opretholdelse. Jeppe vil udarbejdet et oplæg. 

Hertil kommer de aktuelle valghandlinger. 

(Hvis fonden ikke nedlægges, skal det med til orientering, at fonden fremadrettet udbetaler 

fondsmidler 2 x årligt umiddelbart efter de halvårlige ansøgningsfrister. (Hjemmesiden skal 

opdateres i overensstemmelse med ovenstående). 

Bestyrelsen gennemgik ovenstående punkter og konklusionen blev, at emnerne indarbejdes i 
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dagsordenen til GF 2022. Bestyrelsen er enige om at fonden opløses, såfremt der kan opnås 

enighed om dette på kommende generalforsamling. Der udarbejdes en indstilling, hvoraf det 

fremgå at midlerne overføres til en øremærket konto og fortsat uddeles til forskning og 

uddannelse indenfor ortopædisk kirurgi.  

JVR udarbejder ovenstående oplæg 

Hertil kommer de almindelige valghandlinger: 

Formandsvalg 

Valg til næstformand 

Valg af KU formand 

Valg af UDDU formand: AB-C er villig til genvalg 

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

a.  Siden sidst: 

b.  Om inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 04. Maj 2022 på Ortopædkirurgisk afd. M, 

Bispebjerg Hospital.  

AB-C orienterede kort omkring ovennævnte rapport, der rummer fine evalueringer og der er 

planlagt et nyt besøg igen om 4 år. 

 

Under samme punkt berettede AB-C om en lidt mere principiel sag fra Regionshospitalet i 

Randers. På baggrund af et bekymringsbrev rejses der spørgsmål om, hvem der godkender de 

akutmedicinske kompetencer i ortopædkirurgi, da disse kompetencer ikke kan opnås på kun 2 

måneder.  

Der foreligger en målbeskrivelse for hvilke kompetencer en akutmediciner skal opnå, den er 

godkendt af SST. Skal den ændres, skal der rettes henvendelse til SST. Hvis der er tale om noget 

strukturelt på uddannelsesniveau, kan der rettes henvendelse til en lokal organisation.  

Bestyrelsen drøftede hvorvidt DOS skulle indtræde i den konkrete sag og besluttede at  

UDDU ser nærmere på akutmedicinernes målbeskrivelse og kommer med en skarpere analyse, 

hvorefter emnet genoptages med henblik på om der er belæg for henvendelse til Det 

akutmedicinske Selskab eller alternativt til SST, hvis der er en kvalitetsbrist i omtalte 

målbeskrivelse.  

AB-C besvarer den konkrete henvendelse.  

 

Slutteligt meddelte AB-C at målbeskrivelsen nu er endeligt godkendt af SST.  

Status på tilmeldinger til Den Ny Målbeskrivelse tirsdag den 15. november 2022. Der er for 

nuværende 23 tilmeldte og der er kalkuleret med 50 tilmeldinger. Der er således god opbakning 

til kurset.   

Underviserne, som består af UDDU og målbeskrivelsesudvalget, ankommer mandag. DOS 

forestår udgift til overnatning til underviserne.   

HRB kontakter Vingsted og reserverer værelser.  

 

Kommende valghandlinger: 

Valg i UDDU: KB har siddet 2 år som HU repræsentant og afgår. Der er 3 kandidater til posten og 
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der afholdes on-line valg aktuelt.  

RN stopper som speciallægerepræsentant og KB stiller op til valg. 

 

7.  VIDENSKABELIGT UDVALG/KB (15 min.) 

a.  Siden sidst: 

b.  Vedrørende fagområdernes møder til DOS kongressen ved KB 

AL formand for DSfh har rettet henvendelse til DOS, da selskabet finder det problematisk at 

fagområdernes møder kolliderer med DOS posterwalk og YODAs GF. 

Programmet er fastlagt og ændres ikke.  

c.  Forløb af DOS kongressen 

 -Gennemgang af opdateret program 

 -Info omkring ruminddeling  

 -Info omkring posterwalk i den ene hal 

 -Status på chairmen og symposier 

Programmet gennemgås og sessionerne er fordelt på de forskellige lokaliteter.  

Posterwalker afholdes i hallen, som ligger i forbindelse udstillingen.  

Professor Lectures – MMP.  

Uddelinger præsenteres på slides og finder sted mellem Best Papers og Professor. Lectures om 

torsdagen, hvor der er afsat 10 min.  

DOS Best Paper – TBH byder velkommen og præsenterer MMP som chairman. 

Præsentation af nye speciallæger – BSO. 

d.  Danish Orthopedic Academy (DOA) - kort update 

 - Referat fra møde med Christian Aalkjær fra Danish Cardio Vascular Academy (DCAcademy), der 

fik tildelt 180MIO fra Novo og Hjerteforeningen 

 - Info om udvikling af 5-10 års plan for at udbygge DOA i flere skridt som forventes klar før DOS 

kongressen 

 - Information til Selskabets medlemmer begynder ved DOS kongressen, følges op på Sixtus 

 - Forårsmøde fortsat på tegnebrættet. 

Emnet er drøftet og behandlet under punkt 3.a. 

 

8.  KVALITETSUDVALGET/FD (15 min.) 

a.  Specialeplansgruppe 

Afholdt møde den 14. juni 2022 i specialeplansgruppen. 

Referat vedlagt til info. 

Næsten møde er planlagt til 13. september 2022 

Arbejdet i gruppen fortsætter og der henvises i øvrigt til vedlagte referat. 

b.  Status KKR 2022 

Er i høring indtil 30.09.2022., hvilket fremgår af DOS´hjemmeside. 

Efter høringen sendes de respektive KKRére ud til forfattergruppen og forventes godkendt dagen 

før kongressen.  
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c.  Info om KU symposium 

Som bilag er vedlagt program/dagsorden for KU symposiet på DOS kongressen om KKR 

KU holder symposium torsdag berammet til 1½ time.  

FD gennemgår programmet for KUs symposie om KKRére – herunder kendskab til, brugen af og 

fremtiden af KKRére. 

d.  Møder om amputation i RKKP regi 

FD har deltaget i møder på Regionsgården i Århus om amputationsfrekvenser og 

amputationsforbyggende karkirurgiske indgreb. 

Danske Regioner - Danske Regioner: Der skal handles efter ny rapport om benamputationer 

Der har været afholdt møder i sommerferien med RKKP og regionerne omkring den omstridte 

amputationssag i Region Midt og der er fortsat fokus på sagen.  

Sagen hører primært hjemme i karkirurgisk regi, hvorfor DOS ikke foretager sig yderligere.   

e.  Beretning fra KU 2022 

FDs beretning fra KU 2022 vedlagt til information 

Sendt udkast til beretning. 

Skriftligt orienteringspunkt til bestyrelsen. 

f.   Henvendelse fra Danske Regioner vedrørende Invitation til læringsseminar om forebyggelse af 

benamputationer 30. september 2022.  

FD er forhindret i at deltage, hvorfor der foreslås Anni Primdahl. 

AP er desværre forhindret i at deltage, hvorfor FD har kontaktet DSOI, der deltager med 

repræsentanter.  

MMP deltager fra DOS bestyrelsen. 

9.  STRATEGIPLANEN/MMP (30 min.) 

  Punktet udgik. 

10.  INTERNATIONALE RELATIONER (20 min.) 

a.  EFORT Updates 02/2022 

General Assembly Lisbon and New EFORT Board Members. 

New members to join the Nomination Committee to dell with the nomination and election process 

in preparation to the 2023 General Assembly (sidstnævnte behandles pr. mail pga. Deadline den 

31. August 2022)  

Orienteringspunkt ved TBH.  

Bestyrelsen er selvsagt glade for at MF blev valgt til financial committee. EFORT opfordrer DOS til 

at indstiller medlemmer til Nomination Committee.  

BSO har opfordret TBH, som har valgt at afstå.  

b.  24th EFORT Congress Vienna, Austria 24. -26. May 2023_Scientific Proposals for Invited 

Sessions_Deadline for receiving proposals is Friday 30. Of Sept. 2022.  

DOS er blevet bedt om at indmelde forslag til næste Scientific proposals. VU behandler 

anmodningen og eventuel indstilling skal foregå via TBH. 

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2022/august/danske-regioner-der-skal-handles-efter-ny-rapport-om-benamputationer
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c.  Proposal Planning NOF Presidential elections and future NOF Events. 

NOF formandskab 2024-2026. 

Punkt 11.d. behandles I relation til nærværende. 

SK er kandidat til posten som næstformand i NOF, der skal arrangere NOF Springmeeting i 2023 

og overtage formandsposten i 2024-2026 i forbindelse med NOF kongressen, der skal afholdes i 

DK i 2026.  

Der skal fastsættes et tidspunkt og location for såvel Springmeeting og NOF kongressen.  

Det vil være hensigtsmæssigt for de nordiske deltagerlande, at kongressen afholdes i en central 

by i nærheden af en lufthavn.  

Det forventes at SK melder ud med dato og sted, hvor NOF Springmeeting skal afholdes, 

hvorefter bestyrelsen gendrøfter sagen.  

The draft Agenda of the NOF Joint Board Meeting coming September 6th 2022 in Lithuania 

Det er aftalt at TBH og FD tager til Vilnius. 

d.  Planlægning af NOF spring meeting for 2023 og fremtidige aktiviteter (NOF congress) 

Behandlet i forbindelse med ovenstående punkt.  

e.  New Co-editors appointed for Acta Orthopaedica  

Jeppe blev valgt som co-editor. 

f.  96th SOFCOT congress den 09.-11. november 2022 

Da ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage, foretager DOS sig ikke yderligere. 

 

11.  HENVENDELSER/HØRINGER (45 min.)  

(forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)  

a.  Information vedrørende Sundhedsstyrelsens konference den 22. juni 2022 i forbindelse med 

revision af den lægelige videreuddannelse 

JDR deltager i ovennævnte konference.  

Orienteringspunkt fra JDR. Der henvises til udarbejdede referat af JDR. 

b.  RKKP_Henvendelse om afdækning af mulige fremtidige databaseområder – svar senest den 22. 

august 2022 

RKKP-bestyrelsen skal i starten af 2023 prioritere forventet to-tre nye databaser til etablering. 

Inden da ønskes en afdækning af mulige databaseområder. Afdækningen af forslag indgår som 

grundlag i en gennemsigtig kommende prioritering. Inden d. 22. august kan derfor fremsendes 

forslag til nye databaseområder til rkkp@rkkp.dk 

Orienteringspunkt ved FD 

FD har videresendt henvendelsen til de respektive fagområder og opfordret til at der  meldes 

direkte tilbage RKKP. 

c.  Høring af DRG-takster for 2023 – høringsfrist fredag den 02. september 2022 

Fristen for fremsendelse af høringssvar er fredag d. 2. september. 

 Vedhæftet er følgende:  

Bilag 1. Introduktion til høringsmateriale Takstsystem 2023 

Bilag 2. DRG-takster 2023 

mailto:rkkp@rkkp.dk
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Bilag 3. Bemærkninger til udvalgte takster og områder Takstsystem 2023 

Bilag 4. De Tilrettede Driftsudgifter 2021 

Bilag 5. Metodebeskrivelse - Justering af takster til Takstsystem 2023 

Bilag 6. Dokumentation - Justering af takster til Takstsystem 2023 - Teknisk beskrivelse 

Bilag 7. Dokumentation for beregning af DRG-takster 2023 

Bilag 8. Beskrivelse af ændringer til DRG2023 

Bilag 9. Dokumentation af konsekvensberegning for Takstsystem 2023 

Bilag 10. Konsekvensberegning for Takstsystem 2023  

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til DRGtakster@sundhedsdata.dk. 

Orienteringspunkt ved MMP 

 

d.  SST_Høring af den årlige opdatering af Seponeringslisten – svar senest den 29. august 2022 

Skriftligt orienteringspunkt: Opdateret liste uden nye ændringer af relevans for ortopædkirurgi. 

Listen indeholder gode rekommandationer i forhold til seponering af analgetika, men ellers er der 

ikke specifikke områder af relevans for ortopædkirurgi. DOS er ikke selvstændig høringspart, 

hvorfor der ikke afgives høringssvar til listen eller 2022 justeringerne. 

e.  RKKP_Database for Akutte Hospitalskontakter (DAH)_Høringsrappport, 

dokumentalistrapport/evidensrapport samt information om status 

Skriftligt orienteringspunkt: DOS høringssvar modtaget og kommenteret, men man har ikke 

ønsket at ændre indikatoren omhandlende tid fra ankomst til behandling, selv om DOS har 

påpeget, at indikatoren lægger for tæt op ad RKKP databasen om hoftebrud og derfor passende 

kunne defineres som tid fra ankomst til at patienten meldes operationsklar. Argumentationen for 

at man ikke ønsker ændringer er ikke overbevisende men beror formodentlig på tekniske 

problemer i muligheden for at ændre på indikatoren. 

f.  LVS_Høring vedr. lovforslag om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, udvidelse af 

jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og fælles visitation til den kommunale 

hjemmesygepleje og akutfunktioner – svar senest 18. august 2022 

Skriftligt orienteringspunkt: Høring om lovændring, hvor sygeplejersker får mulighed for 

selvstændige opgaver både generelt og med oprettelse af funktioner som ”specialsygeplejerske”. 

Umiddelbart er der ikke noget der stikker ud i forhold til ortopædkirurgi, hvor det umiddelbart 

begrænser sig til anlæggelse af diverse iv-adgange, suturering af sår og anlæggelse af 

blærekateter. Disse funktioner foregår allerede efter uddelegering fra cheflægerne, men fremover 

har de et selvstændigt ansvar. Det spændende bliver at se udviklingen fremover herunder 

muligheden for oprettelse af ”specialsygeplejerske” funktioner i andre områder end de nævnte. 

Høringsfrist 18.8. 2022. 

DOS er ikke selvstændig høringspart og afgiver ikke høringssvar. 

g.  LVS_Høring over lovforslag om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop – svar senest til 

SST den 18. august 2022 

Det handler om at give habile borgere, der er fyldt 60 år, mulighed for at tilkendegive ønske om 

mailto:DRGtakster@sundhedsdata.dk
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fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop. I forbindelse med forslag skal der udvikles og 

etableres et centralt register, der kan registrere sådanne fravalg. Skriftligt orienteringspunkt:  

FD og TBH har gennemgået høringsmaterialet. DOS er ikke selvstændig høringspart og der er 

ingen områder af specifik interesse for ortopædkirurgi, hvorfor der ikke afgives høringssvar. 

h.  STPK_Styrelsen for Patientsikkerhed har henvendt sig til DOS mhp at finde en ad hoc sagkyndig 

ekspert til at hjælpe med bedømmelse af en verserende sag i fod-ankel kirurgi, da man ikke har 

en fodkirurg ansat som fast konsulent. Formanden har foreslået flere kollegaer med såvel faglig 

som videnskabelig tyngde, som styrelsen kunne henvende sig til. 

Styrelsen har orienteret formanden om, at en af disse har takket ja til opgaven. 

i.  STPK vedrørende sagkyndige i ortopædkirurgi til Styrelsen for Patientsikkerhed 

På sidste møde gennemgik bestyrelsen alle ansøgninger/CV, hvoraf en konkret ansøgning ikke 

kunne bedømmes pga. mangelfuldt CV. På denne baggrund er der indhentet et uddybet CV.  

DOS formanden har efterfølgende meddelt STPK, at DOS ikke længere har indvendinger mod 

ansættelsen. 

j.   LVS_Vælg Klogt_Invitation til workshop afholdes digitalt den 04. oktober 2022: 

Stik, når det er nødvendigt. Tilmelding senest den 13. september 2022 

På landets sygehuse og i lægehusene bliver der taget flere prøver end nødvendigt. 

Som led i arbejdet for at mindske unødvendig behandling og undersøgelser, samt bruge 

ressourcer, hvor de kommer patienter til gavn, tager Vælg Klogt nu initiativ til at lave en 

anbefaling på området. Alle selskaber er derfor inviteret til at formulere en ny Vælg Klogt-

anbefaling om gentagne laboratorieundersøgelser, og hvis det er relevant for netop jeres 

fagområde, håber vi I vil deltage med en repræsentant fra jeres selskab på en workshop. 

Bestyrelsen deltager ikke og DOS foretager sig ikke yderligere. 

k.  LVS_Høring: Faglig ramme for etablering af nærhospitaler – høringsfrist den 30. august 2022 

kl. 10.00. Det handler om ”Faglig ramme for etablering af nærhospitaler”, som nu er i høring i 

følgegruppen for nærhospitaler samt udvalgte relevante parter. 

Udkast med høringssvar inden næste BM. Beskriver en række spændende tiltag for at skabe mere 

lighed i sundhed geografisk og hvordan man flytter sygehusfunktioner nærmere patienterne. For 

ortopædkirurgi beskrives mulighed for ambulatoriefunktion og mindre operationer i 

lokalbedøvelse svarende til speciallægepraksis. Der er ikke områder med mere detaljerede 

beskrivelser af faglige forhold. Intentionerne er gode men vil givetvis blive udfordret af 

personalemangel - altså at mangel på personale på akutsygehuset begrænser mulighederne for 

at deltage i akutsygehusets tilknyttede nærsygehus.  

DOS er ikke selvstændig høringspart og afgiver ikke høringssvar, da der ikke er faglige 

argumenter imod de foreslåede funktioner i nærsygehusene. 

l.  LVS_Indkaldelse til indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2023 – svar senest 

den 01. november 2022. 

Bestyrelsen drøftede eventuelle kandidater og konkludere ikke at indstille nogen.  

https://vaelgklogt.dk/
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m.  Opfølgning fra sidste møde vedrørende oplæg fra IODA (MF). 

Det blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet at omtale IODA i et af de kommende nyhedsbreve. 

Der ønskes en drøftelse af timingen. 

Bestyrelsen gendrøftede emnet og blev efterfølgende enige om, at nævne (IODA) diversitet og 

inklusion indenfor ortopædkirurgien i formandsberetningen og i DOS Strategiplan, som revideres 

primo 2023. 

n.  Henvendelse fra Projekt Børneparat vedrørende udarbejdelse af National vejledning om 

børneparathed. 

Der forespørges om repræsentanter fra DOS til indgåelse i det videre arbejde med fælles 

retningslinjer for akutbehandling til børn. 

Henvendelsen blev kort drøftet på dagens møde og DOS foreslår, at der tages kontakt til det 

pågældende fagområde. 

TBH besvarer nærværende henvendelse.  

 

o.  LVS_Henvendelse vedrørende medlemmer og suppleanter af Ankenævnet for 

Patienterstatning. 

Vedlagt brev vedr. udpegning af medlemmer og suppleanter til Ankenævnet for Patientklager. 

Sundhedsstyrelsen er orienteret om at Peter Helmig, Frank Madsen, Michael Skettrup, Steen 

Larsen og Frank Lindhøj Damborg, som er medlemmer af nævnet i dag, ønsker genbeskikkelse. 

Dansk Ortopædisk Selskab bedes bekræfte om dette er korrekt. 

TBH har besvaret mail med følgende indhold: Vi forstår det på den måde, at vi skal gøre 

indsigelse i forhold til, om vi mener at de skal genudpeges og ikke at vi skal kontakte dem i 

forhold til om jeres oplysninger, om at de ønsker genbeskikkelse, er korrekt. Forslag til de sidste to 

medlemmer og suppleanter vil blive behandlet på vores næste bestyrelsesmøde 2.9 2022, 

hvorefter du hører fra os. 

Der efterspørges en fod-ankelkirurg og en skulderkirurg til nævnet og forskellige kandidater 

drøftes. Bestyrelsen fandt frem til to kandidater.  

TBH sender forespørgsel til begge. 

p.  Henvendelse fra Henrik Vilsner vedrørende håndtering af ukrainske krigsskadede soldater. 

Skriftligt orienteringspunkt ved TBH. 

 

q.  Henvendelse fra Gigtforeningen: Vedr. ventelister. 

DOS ser ventelisterne som et alvorligt og gennemgående problem i sundhedsvæsenet. Fra DOS 

side fastholdes, at der bør indføres differentierede ventetidsgarantier, hvor en lægefaglig 

prioritering af ventelisterne i højere grad bliver muligt. 

 

r.  LVS_Henvendelse _Målgruppe for efterårets booster-vaccination mod covid-19 til personer 

under 50 år i øget risiko. 

DOS afgiver ikke svar, da det ikke specifikt omhandler ortopædkirurgi. 
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12.  MØDEPLAN (10 min.)  

a.  Udkast til møderække for 2023 

Endelig godkendelse af møderækken for 2023.  

 

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

a.  Nyhedsbreve: (fast punkt) 

September: AB-C Godkendelse af ny målbeskrivelse 

Oktober: KB - Kongressen 

November: MMP - Formands skift 

December: 

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.  

Første sider der revideres på hjemmesiden: DOS priser.  

JDR gennemgik kort strukturen på hjemmeside og opfordrede bestyrelsen til at besøge siden og 

læse nærmere om indhold etc. 

JDR gennemgik sitet med de videnskabelige publikationer, som offentliggøres på hjemmesiden.  

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

Evt. forslag til dagsordenen. 

Orienteringspunkt vedrørende Kirurgisk Forum og debatindlæg i Weekendavisen 

Personaleflugt. Hver anden opslåede stilling til sygeplejersker bliver ikke besat. 

DOS havde ikke punkter til drøftelse ved mødet ud over den fælles drøftelse af ovenstående 

debatindlæg. 

Det blev besluttet at MMP var eneste DOS deltager i mødet, da både BSO og TBH har forfald. 

 

14.   Eventuelt (15 min.) 

   

  


