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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

 

 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE 

 

Tirsdag den 15. november 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), Jan Duedal Rölfing 

(JDR), Jeppe Vejlgaard Rasmussen (JVR), Frank Damborg (FD), Kristoffer Barfod (KB) og Helena Reinholdt 

Brodersen (HRB) ref. 

Afbud: Andreas Balslev-Clausen (AB-C), 

 

  

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.): 

a. Godkendelse af dagsorden til dagens bestyrelsesmøde 

Dagens dagsorden blev godkendt uden ændringer. 

 

2. GODKENDELSE AF REFERAT (15 min.): 

a. Referat fra bestyrelsesmøde den 04. oktober 2022 

Referatet blev godkendt uden reaktioner, kan lægges på hjemmesiden. 

 

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

a. 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 for 

speciallæger i fremtiden. 

Se venligst vedhæftede høringsmateriale vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2024-2028. 

Høringsmaterialet er ligeledes tilgængeligt på høringsportalen: 

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

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


  

   

Referat_BM_2022.11.15 

 side 2 

 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

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

Opfølgning fra sidste møde.  

TBH blev ansvarlig for udarbejdelse af høringssvar, som skal indsendes senest den 02. januar 2023. 

AB-C skulle på baggrund af sidste møde have udarbejdet en opsummering, på baggrund af de 

spørgsmål som blev gennemgået på sidste møde.  

TBH kontakter AB-C.  

Der er umiddelbart to afgørende områder, som DOS bør kommentere på. Det ene er at København 

står for en stor udskiftning de kommende år, da mange ortopæder fratræder grundet 

pensionsalderen, hvilket vil udfordre de andre regioner med hensyn til rekruttering til specialet 

generelt. På denne baggrund bør man forsøge at dimensionere med flere uddannet ortopæder. 

Et andet aspekt er at der dimensioneres efter at akutmedicinerne løser den opgave, man politisk har 

tilsagt specialet, hvilket i stigende grad er en udfordring, da mange ortopædkirurger fortsat dækker 

vagter i skadestuerne.  

Da specialet forudser en stor andel af speciallæger, der fratræder grundet pensionsalder inden for de 

næste 10 år, kan det være hensigtsmæssigt at øge antallet, men overordnet set anbefales status q. 

TBH udarbejder udkast til høringssvar. 

4. ØKONOMI OG DOS FONDEN / (30 min.) 

 Ophævelse af DOS-fonden 

JVR har rådført sig med RCM (tidligere Brandt Revision) og Advokat Allan Højbak omkring proceduren 

for ophævelse af fonden. Forudsætningen er blandt andet at 2/3 af bestyrelsen skal være enige i 

beslutningen og i henhold til DOS egne vedtægter skal forslaget til afstemning på årets 

generalforsamling.  

Afvikling blev vedtaget af en enig bestyrelse. Forslaget sættes på generalforsamlingen til regulær 

afstemning. 

Videre plan derefter.   

JDR udarbejder afstemningssystem via QR-kode.   

 

5. DOS KONGRESSEN (30 min.)  

a.  Gennemgang af kongressen i overordnede træk (samlet deltagerantal, lokaler, udstilling, teknik og 

festmiddag, modtagelse af gæster etc.)  

Det overordnede program blev gennemgået ved KB og sessionerne blev fordelt blandt 

bestyrelsesmedlemmerne, som byder velkommen i de enkelte lokaler.  

Tidsrammerne skal overholdes, så programmet ikke forsinkes.  

Torben fra Sundvision sender nyt udtræk hver morgen over deltagerantal. 

Status på tilmeldinger: onsdag 616, torsdag 557 og fredag 504. 

Tirsdag den 15. november 2022: 

JVR og KB afholder møde vedrørende fordeling af teknikerne i de respektive lokaler.  

(DOS har mødelokale 2 under hele kongressen) 

kl. 21:00: Socialt samvær i baren (musik quiz). DOS er vært for en øl, vin eller vand. 

mailto:dimensionering@sst.dk
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Velkomst ved TBH. 

Onsdag den 16. november 2022: 

kl. 17.00: Posterwallk. Der serveres øl, vin og vand samt snacks. YODA er ansvarlig. 

kl. 18.15: Busafgang fra Vingsted til Vejle Banegård 

kl. 19.00: Floorball. Øl/vand samt pølsevogn. JDR har udarbejdet holdplan og er ansvarlig for 

pointføring.  

kl. 20.30: Foredrag: Læger i en krigszone. Der serveres øl, vin og vand. FD byder velkommen. 

kl. 19.30: Matthew Costa – KB byder velkommen. DOS inviterer på middag. 

TBH overrækker diplomet. Fotosession ved prisoverrækkelse.  

ca. 11.30: Leah Carreon – ankommer med Mikkel Ø. Andersen.  

Torsdag den 17. november 2022: 

kl. 07.30: Generalforsamling – der serveres kaffe og vand. Morgenbuffet forinden i restauranten. 

Programmet gennemgås. KH foreslås som dirigent. Der skal udarbejdes slides til valgafhandlinger. 

Bestyrelsen indstiller kandidat til ny vicepræsident og formand for KU, og henleder opmærksomheden 

på at der er tale om et demokratisk valg og opfordrer alle til at stille op. 

Kontingentfritagelse – præsenteres ved JVR 

DOS fonden – ved JVR. Tages separat under selve punktet.  

Fondsmodtagere vises på slides under GF. 

DOS Best Paper – TBH byder velkommen, MMP udpeges til chairman 

Professor Lectures - hver forelæsere har 10 minutter. Fotosession. 

kl. 18.40: Velkomst ved TBH. (Der serveres bobler). Mikrofon til rådighed.  

kl. 19.00: Går til bords. Langborde med blomster, oversigt over bordplan, så man kan skrive sig på. 

kl. 21.30 – 01.00: Musik. Spiller 2 x 60 min.  

Estimeret tidsforbrug til taler, uddeling af priser og andre indslag skal aftales med kokken. Der 

indregnes en time til uddeling af priser etc. mellem hovedret og dessert. VU´s formand er ansvarlig for 

uddelingen, fraset YODAs priser.  

Fredag den 18. november 2022: 

Guildal forelæser varighed 30-35 min. præsenteres ved MØA og JBL overrækker diplom. 

Præsentation af new specialists ved TBH. 

Alle kongresdage:  

Der er bestilt buketter til podiet i henholdsvis Centersalen og Vingsal 1, 2 og 3. 

b. Tilmelding til kongres og fest: 

I forbindelse med et stigende antal annulleringer af tilmeldinger til kongres/fest, ønskes en drøftelse af 

en eventuel ”no refund policy” fremadrettet. Jf. konkret henvendelse 

(fil 5_b_1) 

En enig bestyrelse beslutter ”no refund policy”, da det administrativt er en tidskrævende opgave med 

håndtering af tilbageførsel af indbetalinger. 

Fremadrettet er tilmeldingen bindende.  

 

c. Evaluering af kongressen med industrien. 

Indkaldelse til evalueringsmøde tid og sted. 
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Feedback fra industrien. Det aftales, at JVR og HRB besøger udstillingen fredag med henblik på 

feedback fra de enkelte firmaer.  

 

d. Socialt program – Gennemgang af turneringsplan 

Jf. turneringsholdplan. 

JDR byder velkommen. Jf. punkt 5.a. 

 

e. Gennemgang af dagsorden til generalforsamling 

Slides til valg: Udarbejdes af JDR med fotos. Jf. punkt 5.a. 

 

f. Henvendelse fra DuMed A/S ved Thomas Kreutzfeldt, der ikke har mulighed for at deltage i kongressen 

pga. udefrakommende omstændigheder. 

Udstiller får tilbudt at overføre sit køb til næste kongres i 2023. 

HRB kontakter DuMed. 

  

Frokost kl. 12.45-13.15 

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

 Udgår da AB-C ikke deltager i aktuelle møde. 

7. VIDENSKABELIGT UDVALG/KB (15 min.) 

a. Siden sidst: 

b. DOAcademy til gendrøftelse. 

KB gennemgik sin præsentation af DOAcademy, som ligeledes fremlægges på generalforsamlingen.   

Emnet sættes på dagsordenen på mødet med cheflæger og fagområdeformænd.  

 

8. KVALITETSUDVALGET/FD (15 min.) 

a. Godkendelse af 6 KKRére efter endt høring 

FD gennemgik ovennævnte KKRére. Efter endt høring godkender bestyrelsen officielt de omtalte 6 

KKRére, som er gældende de næste 5 år.  

 

b. Tilbagemelding LVS/LF_Survey om kliniske retningslinjer 

Skriftligt orienteringspunkt ved FD. 

Punkt 8.e er opfølgning på 8.b., hvorfor emnerne behandles samlet under nærværende.  

LVS og LF har udsendt et spørgeskema til samtlige lægefaglige selskaber, hvori man ønsker at belyse, 

hvordan der arbejdes med kliniske retningslinjer. FD har besvaret dette spørgeskema, som 

efterfølgende resulterede i et interview. På baggrund af de indsendte svar og efterfølgende interview 

udarbejdede LVS og LF et referat jf. 8_e_7. 

Ovennævnte omhandlede om LVS skulle afsætte midler til at understøtte arbejdet med Korte Klinisk 
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Retningslinjer og Nationale Kliniske Retningslinjer.  

Som udgangspunkt ønsker DOS selv at bibeholde arbejdet med KKRére i eget regi. 

 

c. SST - Invitation til workshop_Smerteområdet 

Sundhedsstyrelsen afholder en workshop den 07. december 2022 kl. 9:00-15.50 mhp. gennemgang og 

vurdering af anbefalinger inden for smerteområdet, herunder SSTs NKR samt eksisterende 

lægemiddelanbefalinger fra IRF. 

MMP deltager. Emnet sættes på dagsordenen til næste møde mhp. orientering.  

 

d. LVS - Udpegning af ortopædkirurger til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det 

tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud – Svar senest den 30. 

november 2022. 

Orienteringspunkt ved FD, der har besvaret henvendelse og fremsendt indstilling af 2 konkrete 

kandidater.  

 

e. KVS/LF_ Opfølgende interview – Survey om kliniske retningslinjer 

Forespørgsel om deltagelse i opfølgende interview 

Svarene skal bruges til at etablere et fælles tilbud om sekretariatsbistand til selskaberne, der så vidt 

muligt svarer til selskabernes behov. I første omgang som pilotmodel der, hvis den giver mening, på 

sigt kan etablere sig i et mere permanent tilbud.  

Vedhæftet FDs input forud for interviewet jf. fil 8_e_6 samt lægeforeningens referat og konklusion jf. 

8_e_7. 

Emnet er behandlet under punkt 8_b. 

 

9. STRATEGIPLANEN/MMP (30 min.)  

Udgår – emnet drøftes på mødet i januar, hvor stategiplanen forventes revideret 

 

10. 

 

INTERNATIONALE RELATIONER (20 min.) 

 

a. NOF_Upcoming events 2023 

Der foreslås følgende: 

NOF Spring Meeting 2023 i Aalborg den 26.-28. April eller 10.-12. May 

NOF Congress 2024 i Holland den 12. – 14. June 2024 

TBH har meldt tilbage, at NOF Spring Meeting ønskes afholdt i maj 2023.  

Endvidere henvendelse fra Wonderful Copenhagen invitation til Alt om Kongres den 6. december 

med tilmeldingsfrist den 22. november. 

Invitationen er ligeledes sendt til Søren Kold. 

NOF kongres i 2026 i København og Søren deltager ligeledes også.  

NOF møder kolliderer med EFORT møder.  

Det er endeligt besluttet at NOF Springmeeting af holdes den 10. – 12. maj 2023 i Aalborg. Der 
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foreligger en betalingsalgoritme, som indebærer at de enkelte lande selv betaler for overnatning. 

Øvrige planlægning af aktiviteter afholdes af NOF og DOS. 

HRB har indvilliget i at bidrage i planlægningsprocessen. 

Søren Kold skal inviteres til Sixtus mødet i januar 2023. 

NOF kongressen afholdes i 2026 i København. I den forbindelse er det relevant med deltagelse i 

Wonderful Copenhagen invitation til Alt om Kongres den 6. december. 

HRB deltager efter aftale med TBH.  

Det bliver forslået, at DOS kongressen afholdes sammen med NOF kongressen. Dette tages op på et 

senere tidspunkt.  Det pointeres endvidere at EFORT mødet kolliderer med NOF som afholdes om 

foråret. Det overvejes, om der skal forslås NOF at flytte mødet til efteråret.  

 

b. Minutes NOF Joint Board Meeting in Vilnius: please check 

Skriftlig orienteringspunkt: TBH refererede fra ovenstående på sidste bestyrelsesmøde og der er ikke 

yderligere tilføjelser.  

 

c. EFORT Fora Programme 2023: Call for Application 

Evt. Indlæg på kongressen næste år. 

EFORT tilbyder hver år at finansiere et slags symposium med udenlandske foredragsholdere f.eks. til 

DOS kongressen. Udfordringer er få det indpasset i selskabets videnskabelige program, så på 

indeværende tidspunkt er det ikke aktuelt. DOS foretager sig ikke yderligere. 

 

d. Planlægning af NOF Springmeeting 2023. 

Gennemgang af generelle retningslinjer for NOF Springmeeting – herunder koncept og omkostninger. 

(Assistance til den praktiske del med planlægning af NOF Springmeeting 2023) 

Nærværende punkt behandles under punkt 10.a. 

 

e. Minutes NOF Excom meeting 

SK sørger for at DOS fremadrettet modtager referater fra Excom møder. 

Orienteringspunkt TBH.  

 

11. HENVENDELSER/HØRINGER (45 min.)  

(forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)  

 

a. LVS - Høring over lovforslag om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af 

sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter 

og sundhedsloven – Eventuelle bemærkninger senest den 28. oktober 2022. 

Emnet udgår, da høringen er udsat på ubestemt tid grundet forestående folketingsvalg.  

b.  LVS – Inviterer til workshop den 05. december 2022 kl. 15.30 – 18.00 (zoom) om behandlinger mv., 

som I vurderer ikke giver patienterne værdi.  

Invitation til workshop om behandlinger, undersøgelser eller procedurer. 

LVS har forespurgt om DOS på dette tidspunkt har lavet nogle anbefalinger. TBH har meddelt LVS, at 
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emnet drøftes på nærværende bestyrelsesmøde. 

DOS foretager sig ikke yderligere.  

C LVS - Vedhæftet findes høringsudkast til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for organisering af forløb 

for mennesker med multisygdom – høringsfrist senest den 24. oktober 2022 

Sundhedsstyrelsen sender hermed ” Anbefalinger for organisering af forløb for mennesker med 

multisygdom” i høring i følgegruppen for multisygdom samt udvalgte relevante parter. 

Orienteringspunkt - Spændende udkast til håndtering af forløb for mennesker med multisygdom med 

beskrivelse af udfordringerne samt flere forslag til organisering på tværs af sektorer, der kan 

inddrages til den konkrete patient og problemstilling. Udkastet indeholder ingen specifikke områder 

omhandlende ortopædkirurgi, men har en bred og generisk tilgang, som også vil omfatte patienter 

med ortopædkirurgiske lidelser. Der er dog intet der kolliderer med den ortopædkirurgiske kerneydelse 

og udkastet fokuserer på organisation.  

DOS er ikke selvstændig høringspart og der afgives ikke høringssvar. 

d. LVS – Vedlagt brev fra Lægeforeningen vedrørende risiko for mangel på medicinsk udstyr. 

Nærværende blev nævnte på sidste møde, hvor bestyrelsen blev orienteret om, at skrivelsen var sendt 

til alle cheflæger. 

De indkomne svar er nu alle samlet i én fil.  

MMP besvarer henvendelsen.  

 

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 drøfter potentielle kandidater og beslutter indstilling af egnet kandidat. MMP udarbejder 

en indstilling, hvori DOS indstiller Anders Troelsen 

HRB finder standardskrivelse og sender til MMP. 

f. LVS – Indkaldelse til repræsentantskabsmøde og temadrøftelse den 10. november 2022 kl. 16.00-

18.30 – valg til bestyrelse. 

MMP deltager i ovennævnte møde.  

Jf. referat fil 11_f_3 af MMP. 

Formanden gav et kort resumé af formandens skriftlige beretning, hvor bl.a. problemerne i 

sundhedsvæsenet blev omtalt. Herudover blev Vælg Klogt, Kliniske Retningslinjer nævnt, som bør 

prioriteret højt (og finansieres). 

Regnskabet for 2021 blev gennemgået og næste års budget. Der var brugt DDK 100.000 mindre end 

budgetteret og selskabet har en egenkapital sv.t. 1 års drift. Der blev gjort opmærksom på at puljen til 

udenlandske foredragsholdere ikke blev brugt fuldt ud. Herefter var der valg til bestyrelsen og hele 

bestyrelsen blev genvalgt, 
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Slutteligt var der oplæg til drøftelse om den kommende revision af speciallægeuddannelsen, 

uden at der dog kom nogen nye facts frem udover formodninger om, hvad det er 

Sundhedsstyrelsen ønsker i den kommende revision. 

g. LVS – Invitation til workshop fra Vælg Klogt: Palliation til tiden (kræft) 

Det er væsentligt, at bl.a. patienter med kræft sikres en rettidig palliativ indsats, og at denne gives i 

sammenhæng med anden onkologisk behandling. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at behovet 

herfor skal vurderes tidligt og systematisk. 

Alle selskaber er inviteret til at formulere en ny Vælg Klogt-anbefaling, og deltage på en workshop. 

DOS foretager sig ikke yderligere, da emnet ikke ligger indenfor ortopædkirurgisk regi. 

 

h. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde vedrørende forslag til medlemmer og suppleanter til 

Ankenævnet for Patienterstatning. 

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at selskabet ikke vil bidrage til rekruttering af medlemmer til 

ankenævnet og foreslog ankenævnet at trække på de sagkyndige, som nævnet allerede har ansat. 

Imidlertid ønskede to af de allerede ansatte ortopædkirurgier ikke at fortsætte, hvorfor nævnet 

anmodede DOS om at finde to nye. Dette har ikke været muligt.  

Der er på denne baggrund aftalt et virtuelt møde, hvor TBH og MMP deltager sammen med en fra 

ankenævnet mhp. drøftelse af problemstillingen. Mødet finder sted tirsdag den 8.11.2022. 

Orienteringspunkt ved TBH og MMP. 

DOS foreslog Ankenævnet selv at rekruttere blandt deres konsulenter og at DOS gerne supplerer med 

godkendelse af indstillingen. Der søges aktuelt efter en rygkirurg og en fod-ankelkirurg. 

 

i. Henvendelse fra ortopædkirurg (medlem af DOS) 

På baggrund af en række specifikke spørgsmål fra en af selskabets medlemmer ønskes en drøftelse af 

den konkrete henvendelse. 

DOS drøftede henvendelsen og FD tager en mundtlig dialog og gennemgå de specifikke spørgsmål, 

som er stillet i henvendelsen.  

 

j. LVS _Vælg Klogt – Diabeteskontrol med mening 

Alle selskaber er derfor inviteret til at formulere en ny Vælg Klogt-anbefaling om rutinemæssige 

kontroller af velregulerede diabetespatienter, og hvis det er relevant for netop jeres fagområde, håber 

I vil deltage med en repræsentant fra jeres selskab på en workshop. 

Workshop afholdes digitalt den 17. januar 2023 kl. 15.30 – 18.00. Tilmelding via link fremgår af 

invitationen. 

Bestyrelsen gennemgik invitationen og konkluderede, at det lå udenfor ortopædkirurgisk regi.  

k. LVS_Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til ét bestyrelsesmedlem 

Ekstraordinær indkaldelse af et bestyrelsesmedlem til Danmarks Frie Forskningsfond. 

Bestyrelsen havde ikke umiddelbart forslag til indstilling af eventuel kandidat. 



  

   

Referat_BM_2022.11.15 

 side 9 

 

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB 

l. Henrik og Emilie Ovesen Foundation_Ortopæder i Fellowship Committee. 

Valg af nye medlemmer til the Danish Fellowship Committee. 

Bestyrelsen beslutter, at indstille BSO og JDR. 

HRB besvarer henvendelse. 

 

12. MØDEPLAN (10 min.)  

 

a. Mødeplan for 2023, OUH: 

Den 28. febr. 2023 bestille Torben til nyt bestyrelsesbillede 

Den 18. april 2023 

Den 01. sept. 2023 

Den 12. dec. 2023 

Der er booket mødelokale inkl. forplejning på ovenstående datoer. 

HRB udsender til de nye bestyrelsesmedlemmer efter valg på generalforsamlingen.  

 

b. SIXTUS 2023 

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

Middelfart. 

Stillingtagen til afholdelse af SIXTUS: 

Tilbud fra Comwell Kolding jf. fil 12_b_1 

Det har ikke været muligt at indhente tilbud eller booke Hesselet, Nyborg eller Kursuscenter 

Knudshoved pga. stor efterspørgsel.  

Det blev besluttet at afholde mødet på Comwell, hvor bestyrelsen har modtaget et attraktivt tilbud. 

 

c. SIXTUS mødet i januar 2023 med cheflæger og fagområdeformænd 

1. Forslag til dagsorden med cheflæger onsdag den 18.01.2023 

2. Forslag til dagsorden med fagområdeformænd og udvalgsrepræsentanter torsdag den 

19.01.2023  

Gennemgang af timetable. 

Udsendelse af mail til cheflæger samt fagområdeformænd mhp. input 

Emner til dagsorden med cheflægerne: 

DOAcademy 

Dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2024-2028. 

Emner til dagsorden med fagområdeformændene: 

Den nye Specialeplan: Præsentation og status på arbejdet i grupperne. 

Kongressen i Vingsted, evaluering. 

DOS-fonden. 

HRB sender orienteringsmail til cheflæger og fagområdeformænd med oplysninger om 

mødeafholdelse og udkast til dagsorden. Endvidere opfordres begge grupper til at kommen med input 

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

a. Nyhedsbreve: (fast punkt) 

December: MMP – formandsskifte (udsendes ultimo november eller primo december 

Januar: DOA 

 

b. Kirurgisk Forum_Bekymringsskrivelse udsendt til Folketingets Sundhedsudvalg og til orientering til 

LVS, DADL og FAS samt Niels Bjørn fra Dagens Medicin 

DR kører en patientcase tirsdag den 18.10.2022 med bl.a. deltagelse fra DNKS. 

 

c. Opfølgning fra sidste møde den 04.10.2022 vedrørende henvendelse fra SST – Arbejdsgruppe for 

faglige anbefalinger for udredning af personer med smerter i almen praksis. (Alle filer vedrørende 

henvendelsen findes på DB under sidste møde jf. filer 11_b.) 

Da det ikke har været muligt at finde interesserede kandidater til at indgå i ovenstående 

arbejdsgruppe, har FD sendt orienterende svar vedrørende dette til SST 

 

d. Orienteringspunkter ved TBH: 

1. Interview i dagspressen samt i DR P4 i valgdebatprogram om ”knæmekanikere” 
2. Interview til artikel i Ugeskrift for Læger om afviste henvisninger/tilbagevisninger 

 
14.  Eventuelt (15 min.) 

Flere af bestyrelsesmedlemmerne har problemer med kapaciteten på DB.  

JDR drøfter det med Torben fra Sundvision 

  


