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DOS GENERALFORSAMING 

TORSDAG, D. 17. NOVEMBER 
07:30 - 09:20 
CENTERSALEN 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Udvalgsberetninger

3.1) Videnskabeligt Udvalg (VU) 
3.2) Kvalitetsudvalget (KU) 
3.3) Uddannelsesudvalget (UDDU) 

4. Kassererens beretning
4.1) Regnskab 
4.2) Kontingent 
4.3) DOS Fonden 

5. Valg til bestyrelse og udvalg
5.1) Valg af formand:  

Nuværende formand Torben Bæk Hansen afgår som formand og bliver i 
bestyrelsen som afgående formand. Afgående formand Bo Sanderhoff 
Olsen udtræder af bestyrelsen.  
Bestyrelsen indstiller Michael Mørk Petersen til ny formand.  

5.2) Valg af næstformand: 
Bestyrelsen indstiller Ole Rahbek til ny næstformand. 

5.3) Valg af formand for Kvalitetsudvalget: 
Frank Damborg afgår og kan ikke genvælges.  
Bestyrelsen indstiller Annie Primdahl til formand for Kvalitetsudvalget. 

5.4) Valg af formand for Uddannelsesudvalget: 
Andreas Balslev-Clausen afgår og kan genvælges. Bestyrelsen indstiller 
Andreas Balslev-Clausen til formand for Uddannelsesudvalget. 

5.5) Valg til Uddannelsesudvalget: 
Hoveduddannelsesrepræsentant Karen Dyreborg er blevet valgt blandt 
uddannelseslægerne.  
Rasmus Nielsen afgår som speciallægerepræsentant. 
Valg af ny speciallægerepræsentant. 

6. Kontingentfritagelse, som følge af alder.

7. DOS fonden

8. Eventuelt
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Vedr. dagsordenens punkt 6: 
Vedtægtsændring § 2 stk. 2: 
Fritagelse for kontingent: Ifølge Lægeforeningen skal man være fyldt 70 år før man kan 
fritages for kontingent. Dette er gældende alle videnskabelige selskaber. Bestyrelsen 
indstiller til at Dansk Ortopædisk Selskab følger de til enhver tid gældende regler fra 
Lægeforeningen.  

Valgregler i henhold til selskabets vedtægter: 

Vedr. dagsordenens punkt 5: 
§ 5.: Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af
bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før
generalforsamlingens begyndelse. Forslag til valg af medlemmer til Uddannelsesudvalget
og Videnskabeligt Udvalg skal være selskabets formand i hænde senest 1 time før den
årlige generalforsamling.

Vedr. dagsordenens punkt 5: 
§13:
Stk. 1,
Uddannelsesudvalg
Generalforsamlingen vælger et uddannelsesudvalg. Udvalgets opgave er planlægning og
koordinering af Selskabets uddannelses- og kursusvirksomhed samt at vejlede
bestyrelsen i sager af uddannelsesmæssig karakter. Udvalget består af formand og 5
medlemmer. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af
generalforsamlingen jf. § 5. Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig afstemning af læger
ansat i ortopædkirurgisk hoveduddannelsesstilling. Medlemmet, der skal være medlem af
Dansk Ortopædisk Selskab, vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en
hoveduddannelsesstilling. Ét udvalgsmedlem indstilles af bestyrelsen for YODA (Yngre
Ortopæder Danmark). Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab,
indstilles for en 2-årig funktionsperiode. Genindstilling kan ikke finde sted. De 3 øvrige
medlemmer af udvalget, der skal være speciallæger på valgtidspunktet, vælges for 3 år.
Genvalg kan finde sted én gang. Forslag til valg af medlemmer af uddannelsesudvalget
skal være Selskabets formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling. I
tilfælde af, at der gennemføres afstemninger til udvalget, og der opstår stemmelighed, er
formandens stemme gældende.
Stk. 2,

Videnskabeligt udvalg 
Generalforsamlingen vælger et videnskabeligt udvalg. Udvalgets opgave er at sikre og 
udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder efter aftale med bestyrelsen at 
planlægge selskabets videnskabelige møder. Udvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen 
om modtagere fra DOS Fonden samt vedligeholder oversigt over danske 
ortopædkirurgiske publikationer, herunder videnskabelige afhandlinger på selskabets 
hjemmeside. Udvalget består af formand og 4 medlemmer, herunder selskabets redaktør, 
der er medlem af udvalget. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af 
generalforsamlingen jf. § 5.  
De 3 øvrige medlemmer af udvalget vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang. Ét af 
disse udvalgsmedlemmer skal på valgtidspunktet være yngre læge. Forslag til valg af 
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medlemmer af det videnskabelige udvalg skal være Selskabets formand i hænde senest 1 
time før den årlige generalforsamling. 

Stk. 3, 
Kvalitetsudvalget 
Udvalgets opgave er at sikre at videnskabelig viden implementeres i den daglige kliniske 
praksis. Udvalget er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde kliniske vejledninger, 
referenceprogrammer m.v. Udvalget skal sikre koordinering og erfaringsudveksling mellem 
fagområderne inden for det ortopædkirurgiske speciale, herunder DOO (Danske 
Ortopæders Organisation) og mellem de kliniske databaser inden for specialet, ligesom 
udvalget efter aftale med bestyrelsen kan tage initiativ til samarbejde med aktører inden 
for kvalitetsområdet, herunder patientorganisationer. 

Udvalget består af formand og en repræsentant for hvert af de af generalforsamlingen 
anerkendte fagområder indenfor det ortopædkirurgiske speciale samt en repræsentant for 
DOO. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen jf. § 
5. 

De af generalforsamlingen anerkendte fagområder udpeger hver ét medlem til udvalget. 
Medlemmerne har en funktionstid på 3 år og kan genudpeges én gang. Ved udpegelsen 
skal det i videst muligt omfang sikres, at medlemmerne også kan repræsentere 
databaserne inden for fagområdet. 
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FORMANDSBERETNINGER  
 
 

DOS 
 

Selskabet havde pr. 31.12.2021 1.025 medlemmer. I det forgangne år har 20 medlemmer 
meldt sig ud af selskabet og 3 kolleger er afgået ved døden 2021. 
Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til 25 nye medlemmer i 2021.  
 
Nye medlemmer: 
Muhammed Bakhtiyar, Karen Larsen Romme, Marie Arildsen, Christina Frølich Frandsen, 
Jacob Beck, Henriette Hagman Aunaas, Sara Foreal Svanholm, Mrdjan Miki Milan, Linea 
Hammer Hansen, Dilay Kesgin Fener, Diana Niebuhr, Muaffak Al-Ani, Camilla 
Holmenlund, Tobias Prein, Didde Christiansen, Carsten Ulrich Strømmen, Thomas Franck 
Iversen, Saber Muthanna Saber, Magnus Tveit, Laurits Elgaard, Niels Fog Højris, Bjarne 
Christensen, Vinu Mathew George Kettidathil, Miao Wang, Sebastian Strøm Rönnquist. 
 
Bestyrelsen har bestået af: 
Næstformand   Michael Mørk Petersen 
Formand   Torben Bæk Hansen 
Afgående formand  Bo Sanderhof Olsen 
Redaktør   Jan Duedal Rölfing 
Kasserer   Jeppe Vejlgaard Rasmussen 
Formand for VU  Kristoffer Barfod 
Formand for KU  Frank Damborg 
Formand for UDDU  Andreas Balslev-Clausen 
 
DOS-kongressen i 2020 var planlagt som selskabets 75 års jubilæumskongres, men 
måtte i lighed med de store internationale kongresser aflyses og blev i stedet afholdt i 
2021 i den velkendte form over 3 dage i København. Vi kunne ved jubilæumskongressen 
fejre DOS med rekord mange abstrakts og et meget højt videnskabeligt niveau, hvor alle 
fagområder var bredt repræsenteret. Så det blev på alle måder en kongres, der fejrede 
selskabets jubilæum på værdig vis. 
 
I 2022 afholdes kongressen igen i Vingsted, der med placering og faciliteter har en anden 
profil end Falkoner Hotel i København med de fordele og ulemper det indebærer. 
Foreløbig er det besluttet, at kongressen 2023 afholdes på Falkoner Hotel i København, 
men placeringen af kongressen 2024 er stadig under overvejelse, idet bestyrelsen dog 
arbejder på en placering uden for København. 
 
Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år været særdeles velfungerende med afholdelse 
af alle planlagte møder som enten fysiske eller virtuelle møder. 
Vi har fået to nye bestyrelsesmedlemmer – Formand for Videnskabeligt udvalg Kristoffer 
Barfod og kasserer Jeppe Vejlgaard Rasmussen, der begge fra start har bidraget til 
arbejdet på forbilledlig vis. 
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Når det gælder selskabets økonomi er det lykkedes at komme igennem et år med DOS 
jubilæumskongressen med et mindre overskud. Kongressen var meget velbesøgt, men 
udgifterne også lidt højere end vanligt, da vi ønskede at jubilæumskongressen skulle være 
ekstra flot. 
Selv om det er bestyrelsens opfattelse, at DOS fremover vil blive tvunget til at forholde sig 
kritisk til den meget store prisforskel, der er ved kongresafholdelse i København 
sammenlignet med provinsen, håber vi at det også fremover er muligt at skabe en kongres 
i København i økonomisk balance. Kongressen 2023 vil derfor igen blive afholdt på 
Falkoner Hotel og vi må så efterfølgende vurdere, om økonomien balancerer. 

I forhold til DOS-fonden blev der ved generalforsamlingen 2021 stillet spørgsmålstegn ved 
de meget store omkostninger til advokat og revision en fond medfører. Vi må erkende, at 
beløbsstørrelsen i fonden ikke længere står mål med udgifterne til at bibeholde 
fondsstrukturen og uden udsigter til fremtidige store indtægter arbejder bestyrelsen nu 
med at få ophævet fondsstrukturen og i stedet placere midlerne i en øremærket konto, 
hvor midlerne anvendes som hidtil til fremme af dansk ortopædkirurgi jvf §1 i vedtægterne. 

Arbejdet i NOF har levet et stille liv i de forgangne år efter at jubilæumskongressen i 
Trondheim i 2020 blev aflyst under Covid. De få planlagte NOF board meetings er afholdt 
som korte virtuelle møder. NOF board meeting og kongressen i maj 2022 i Vilnius blev 
udsat til september på grund af konflikten i Ukraine, men er nu afholdt som et meget 
velfungerende arrangement. Desværre var deltagerantallet på mellem 2-300 skuffende for 
arrangørerne, men set i lyset af den ændrede placering i kalenderen slet ikke 
uacceptabelt. 
Fra DOS-bestyrelsen har vi arbejdet på, at NOF skal være en mere synlig organisation i 
ortopædkirurgien med uddannelsesaktiviteter i NOF-regi eksempelvis i form af webinars 
og kongresser med et bredt udvalg af både uddannelse og videnskabelig aktivitet. Vi er 
derfor stolte af, at tidligere formand for DOS uddannelsesudvalg Søren Kold er valgt som 
”vicepresident” for NOF 2022-2024 og efter planen bliver ”president” i perioden 2024-2026. 
Vi er overbeviste om, at Søren med sin solide baggrund fra DOS sammen med det nye 
NOF board vil kunne genskabe en organisation med en meget mere synlig profil. 
NOF-kongressen afholdes i Amsterdam 2024 og hos os i Danmark 2026. 

Acta Orthopaedica er i færd med en større organisationsændring og modernisering med 
nyt forlag og udskiftning på editorposterne. Peter Frandsen har lagt et meget stort arbejde 
som Deputy Editor igennem en lang årrække og fra DOS er vi stolte af, at Søren 
Overgaard nu er valgt som ny Editor samtidig med at Jeppe Vejlgaard Rasmussen er 
blevet Co-editor. DOS-bestyrelsen ser nu et Acta med en ny platform, der åbner 
mulighederne for at kunne levere et bredt tilbud til selskabets medlemmer i form af både 
videnskab og uddannelse. 

EFORT har måttet aflyse to på hinanden følgende kongresser i fysisk form og konvertere 
til online kongres. I år lykkedes det dog at gennemføre en fysisk kongres i Lissabon, der 
trods et flot og velorganiseret program tiltrak lang færre deltagere end før Covid. EFORT 
har derfor ikke fået løst den pressede økonomi og vil skulle føre en stram kontrol med 
udgifterne i de kommende år. En af dem der skal hjælpe med det er tidligere kasserer i 
DOS Marie Fridberg, der blev valgt som medlem af ”EFORT Finance Committee”. Vi håber 
at økonomien tillader, at EFORT kan fortsætte deres uddannelsesaktiviteter i form af 
webinars samt en løbende publicering af reviews i EFORT Open – alt sammen noget som 
DOS-medlemmerne også har gavn af. 
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I Sundhedsstyrelsens lægeprognose 2021-2045 står ortopædkirurgi til en vækst i 
speciallæger i perioden på 26%. Denne vækst skal dække et stigende behov for 
speciallæger i ortopædkirurgi på grund af en ændret befolkningsdemografi med flere 
ældre. Fra DOS imødeser vi også et stigende antal henvisninger fra almen praksis med 
baggrund i manglende kompetencer efter at ortopædkirurgi ikke længere indgår i 
uddannelsen i almen medicin kombineret med et øget ønske om at blive set af 
speciallæge ved selv simple lidelser fra bevægeapparatet. Væksten af antallet af 
speciallæger i ortopædkirurgi er blandt de laveste i forhold til alle andre specialer i 
prognosen. Prognosen tager udgangspunkt i en voldsom vækst i antallet af speciallæger i 
akutmedicin og almen medicin, hvilket blandt andet sker med en intention om, at lettere 
skader behandles af akutmedicinere og lettere symptomer fra bevægeapparatet i almen 
praksis. DOS ser med bekymring på, om forudsætningerne for prognosen og blandt andet 
den store forventede vækst af speciallæger i almen medicin og akutmedicin vil holde, da 
det ellers kan øge behovet for speciallæger i ortopædkirurgi til udredning og behandling af 
simple lidelser i bevægeapparatet og mindre skader. 

En anden væsentlig faktor for specialernes fremtid er den igangværende revision af 
speciallægeuddannelsen. Arbejdet blev igangsat samtidig med starten af pandemien i 
2019 og kom aldrig rigtig i gang, da Covid betød aflysninger af en del af de planlagte 
møder. Sundhedsstyrelsen genstartede hele processen og forslaget til revision af 
speciallægeuddannelsen skulle efter den nye plan forelægge medio 2022, men er stadig 
forsinket. Foreløbig er der intet der tyder på meget store ændringer for ortopædkirurgi, 
men bestyrelsen følger arbejdet nøje. 

Bestyrelsen har med bekymring set ventelisterne stige efter Covid og sygeplejestrejken. 
Mangel på sygeplejersker er nu et væsentligt problem og alt tyder på, at vi også i den 
nærmeste fremtid vil være presset på kapacitet på sengepladser og operationsafdelinger. 
DOS har i interviews med medierne og i samarbejde med Kirurgisk Forum forsøgt at 
skabe bevågenhed om problemerne. Trods et forestående valg virker det ikke til, at 
politikerne tør gå ind i debatten, da emnet er sprængfarligt og vanskeligt at løse med et 
”quick fix”. 

Selskabets strategiplan er nu ved at have nogle år på bagen og vi har i bestyrelsen 
besluttet, at den skal opdateres i det kommende år. Blandt andet vil vi forsøge at sætte ord 
på, hvordan vi sikrer diversitet i selskabet samt at vi er inkluderende. Det mener jeg 
bestemt at DOS er, men i bestyrelsen ønsker vi at sende et klart signal om, at vi rummer 
alle i ortopædkirurgien. 

Uddannelsesudvalget, Videnskabeligt Udvalg og Kvalitetsudvalget har igen i år ydet 
en stor indsats og selskabet skylder formændene og de ordinære medlemmer stor tak for 
deres indsats. Det samme gælder alle de andre kollegaer, som DOS har bedt om at 
hjælpe med et stykke arbejde i 2022. 

Selskabets sekretær Helena Reinholdt løser nu en meget stor opgave i planlægningen og 
afholdelsen af kongressen og vi skylder hende en stor tak for den fantastiske 
jubilæumskongres i 2021. Vi er nu tilbage i en struktur, hvor DOS arrangerer kongressen 
100% uden involvering af kongresbureauer. 
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Igen i år er der valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Formanden for Kvalitetsudvalget 
Frank Damborg kan efter 6 år som formand ikke genvælges. Frank har leveret et 
fantastisk arbejde og udviklet Kvalitetsudvalget til et utrolig vigtigt område i DOS. Når vi i 
medierne angribes for at foretage operationer og behandlinger, der ikke er evidens for, er 
bedste forsvar at vi i DOS arbejder meget målrettet med ikke bare at skabe evidens men 
også gøre denne evidens synlig for klinikerne, så man får en vigtig beslutningsstøtte i det 
daglige arbejde. Arbejdet med KKR og NKR er et af det bedste eksempler på, at DOS 
sætter handling bag intentionerne.  
Desuden er formanden for Uddannelsesudvalget Andreas Balslev-Clausen på valg efter at 
have siddet 3 år som formand. Andreas har ydet et meget stort arbejde som formand i 
udvalget med bl.a. udarbejdelsen af den nye målbeskrivelse. Andreas kan genvælges og 
bestyrelsen anbefaler på det varmeste et genvalg. 
Afgående formand Bo Sanderhoff Olsen træder planmæssigt ud af bestyrelsen og vi 
skylder Bo en stor tak for det meget store arbejde han har lagt i bestyrelsesarbejdet 
gennem de seneste 6 år i formandsrækken i en periode med økonomiske udfordringer 
efter ”Casino-kongressen” og en aflyst kongres på grund af COVID. 
Således skal selskabet på generalforsamlingen vælge ny næstformand og formand, da 
undertegnede efter to år som formand overgår til at være afgående formand. 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke den resterende del af bestyrelsen. Arbejdet som 
formand har været en fornøjelse sammen med jer.  

Sidst vil jeg takke medlemmerne for jeres tillid og at jeg fik lov til at være formand for 
selskabet 2020-22. Det har været en spændende tid med mange udfordringer. Jeg ser nu 
frem til at overlade formandskabet til en dygtig kollega og følge op på de igangsatte 
initiativer de kommende to år som afgående formand. 

Venlig hilsen 

Torben Bæk Hansen 

Formand - Dansk Ortopædisk Selskab 
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VIDENSKABELIGT UDVALG (VU) 
 
 

VU består af: 
 
Kristoffer Weisskirchner Barfod   Hvidovre Universitetshospital     DOS VU formand, 2021-2024 
Jan Duedal Rölfing    Aarhus Universitetshospital           DOS redaktør, 2020-2023 
Bjarke Viberg     Odense Universitetshospital      2020-2023 
Per Gundtoft     Aarhus Universitetshospital         2021-2024 
Michala Skovlund    Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler     2021-2024 
Søren Ohrt-Nissen    Rigshospitalet       2021-2024 
 
 
Udvalgets primære opgave er at sikre og udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, 
herunder at tilrettelægge DOS Kongressen. Udvalget har i år holdt 7 møder, herunder et 
internat. 
 
 
DOS Kongressen 2022 
Årets DOS kongres afholdes i Vingsted. Kongressens indeholder 19 orale sessioner med 
præsentation af ny forskning, 6 emnespecifikke symposier, æresforelæsning, Guildal 
forelæsningen, Generalforsamling og møder i fagområderne.  
Der har været stor tilslutning til kongressen fra både vores medlemmer og industrien. Vi 
har modtaget over 200 abstracts. Stor tak til de forskningsaktive medlemmer over hele 
landet for at skabe fundamentet til en spændende kongres, og stor tak til selskaberne for 
igen i år at bidrage med review af abstracts.  
For at give flest mulighed for en podiepræsentation, har vi udvidet antallet af orale 
præsentationer og øget den videnskabelige tyngde på kongressens sidste dag. Dertil 
afholder vi igen i år en emneinddelt Poster Walk i samarbejde med YODA, hvor der i en 
behagelig atmosfære vil være mulighed for at præsentere og diskutere videnskab på tværs 
af land og fagområder. 
Tid i fagområderne er vanen tro prioriteret højt, og onsdag eftermiddag er afsat til 
diskussion internt i subspecialeselskaberne. Vi har i år lagt YODA’s generalforsamling 
parallelt med den sidste del halvdel af subspecialeprogrammet for at gøre det muligt 
afholde et socialt program onsdag aften. Vi håber, at det fungerer efter hensigten og falder 
i medlemmernes smag. 
 
 
DOS priser 2022 
I år var der 5 kandidater til prisen for bedste artikel og 6 kandidater til prisen for bedste 
ph.d.-afhandling. Prisen for bedste artikel går til Emil Toft Petersen og prisen for bedste 
ph.d.-afhandling går til Jannie Thillemann. Du kan læse yderligere om arbejderne andet 
steds i bulletinen og derudover se Jannies og 135 andre ph.d.-afhandlinger i DOS 
afhandlingsdatabasen. 
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Danish Orthopedic Academy - DOA 
Danish Orthopeadic Academy er den foreløbige arbejdstitel for en ide, der er formet i VU 
gennem det sidste år. Vi ønsker at skabe en institution, der kan løfte ortopædkirurgisk 
forskning ved at gøre det lettere at lave multicenterstudier af højeste videnskabelige 
standard samt lettere at skaffe økonomi til at gennemføre dem.  
Ortopædkirurgien er presset i det nuværende paradigme, hvor øgede udgifter til 
sundhedsvæsnet medfører krav om effektivisering ift. eksisterende behandlinger. Der er 
behov for at undersøge og dokumentere den kliniske og socioøkonomiske effekt af vores 
behandlinger. Andre grupper har forstået dette og er begyndt at undersøge vores 
behandlinger, men set fra deres perspektiv – ikke fra vores.  
Det er afgørende, at vi, som patienternes advokater med forståelse for de kliniske 
problemstillinger, påtager os ansvaret for at undersøge vores egne behandlinger. 
Patienterne, og ikke politiske dagsordener, skal være i centrum for fremtidens kliniske 
studier.  
DOA skal facilitere denne proces og gøre det muligt for alle, der har ideer, evner og 
arbejdsmoral, at lave multicenterstudier af højeste internationale standard. 

Ortopædkirurgisk videnskabelig aktivitet 
Efter DOS Kongressen 2021 fik VU til opdrag at danne et overblik over den 
ortopædkirurgiske videnskabelige aktivitet i Danmark. Dette er ikke en nem opgave og 
derfor har vi har bedt afdelingerne om hjælp. Langt de fleste afdelinger har indberettet 
deres pubmed-listede publikationer samt gennemførte ph.d.-forløb. Mange tak for det!  

De selvrapporterede tal for perioden 2013-2021 findes på: 
ortopaedi.dk/videnskabelig_aktivitet 

På vegne af VU 

Kristoffer Weisskirchner Barfod  
Formand for DOS Videnskabelige Udvalg 
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KVALITETSUDVALG (KU) 

Kvalitetsudvalgets sammensætning: 
Kvalitetsudvalget under DOS er konstitueret så det består af én repræsentant fra alle 
fagområder, samt undertegnede som formand.  
Aktuelt ser medlemslisten ud som følger: Thomas Falstie-Jensen TFJ (Skulder-albue), 
Marie Fridberg MF (Børn), Mikkel Andersen MA (Ryg), Rikke Bilefeldt RB (Traume), 
Morten Bøgehøj MB (hofte/knæ), Kolja Weber KW (Onkologi), Anders Lorentzen AL 
(Hånd), Anders Boesen AS (SAKS), Christen Ravn CR (DSOI), Anders Lamberg AL 
(DOO), og Mostafa Benyahia MB (Fod).  

Siden sidste generalforsamling er der i kvalitetsudvalgsregi afholdt 2 fysiske møder samt 
et zoom møde. Endvidere blev der i uge 10 afholdt KKR internat. 

Korte Kliniske Retningslinier (KKR):  
Udarbejdelsen af KKR er fortsat i fokus i 
kvalitetsudvalget. Vi afholdt i uge 10 KKR 
internat. Der har i år været 6 KKRér i høring. 
Det er forventningen at alle disse 
godkendes, og er gældende fra og med 
kongressen 2022. Der er efter teksten i 
denne beretning indsat oversigt over årets 
KKR høst. 
Det er fremadrettet DOS bestyrelsens og 
kvalitetsudvalgets holdning at arbejdet med 
KKR er vigtigt og skal opretholdes. Det er 
derfor allerede planlagt at der iværksættes 
et KKR forløb i 2022-23 på samme vis som  
i de foregående perioder. Fagområderne 
opfordres derfor allerede nu til at begynde  
at diskutere mulige emner og finde mulige 
arbejdsgruppemedlemmer til den 
kommende periode. 

KU reviderer løbende årshjulet og proceduren for udarbejdelsen af KKRér.  
Man kan altid finde det gældende årshjul og arbejdsgangen beskrevet på hjemmesiden. 

Nationale Kliniske retningslinier (NKR): 
DOS har deltaget i en del arbejde med NKR arbejde gennem tiden. Sundhedsstyrelsen 
har løbende bevilliget midler til at følge op på de NKR der tidligere er udkommet. SST 
tilskriver således løbende DOS mhbp. vores holdning til revision af disse retningslinier. 

”Specialeplansgruppe”  
DOS har bedt Kvalitetsudvalget nedsætte en arbejdsgruppe til at forberede en fælles 
holdning til en forventet fremtidig revision af specialeplanen. 
Indtil videre er der ikke fastlagt en tid for gennemførsel af dette revision, men for at sikre 
subspecialernes samarbejde, få skrevet det nye subspeciale ”infektionsortopædi”(DSOI) 
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ind i specialeplanen og for at fastholde kvaliteten af patienternes behandling synes det at 
være værdifuldt at være på forkant. Arbejdet gennemføres ved først en række virtuelle 
møder og siden en arbejdsdag med fremmøde. 
Løbende mellem møderne vil repræsentanterne i de forskellig fagområde selvfølgelig have 
mulighed for at arbejde sammen om de indbyrdes snitflader efter behov. 
Målet er at:  

§ afstemme interessekonflikter/snitflader/samarbejdsområder
§ identificere fejl og mangler i tidligere specialeplan
§ udtrykke ønsker til ændringer/forbedringer i fremtidig specialeplan
§ opnå fælles holdning til indhold af kommende specialplan

Når dette er opnået går gruppen ”i dvale” til Sundhedsstyrelsen inviterer til revision af 
specialeplanen. Tak til de ildsjæle der har meldt sig som repræsentanter for deres 
fagområder til dette vigtige arbejde. 

Farvel og tak 

Dette er undertegnedes sjette og sidste beretning som formand for Kvalitetsudvalget. Jeg 
afgår efter kongressen ”efter tur” og kan ikke genvælges. Det var for 6 år siden en utroligt 
spændende opgave at indtræde i DOS bestyrelsen samt at skulle overtage ”roret” i KU. 
Jeg er fortsat ofte i tvivl og det er stadig udfordrende at bestride denne post i DOS-regi, 
men jeg har vedvarende fået en utrolig god opbakning fra alle kanter. Herunder ikke 
mindst fra bestyrelsen i DOS, tak for det gode samarbejde. 
Allermest vil jeg dog gerne takke de øvrige medlemmer af KU for at holde gejsten oppe og 
også de menige DOS medlemmer der igen i år har deltaget i KKR seminarer og 
efterfølgende slidt og slæbt med GRADE mv. i forbindelse med udarbejdelsen af KKRér. 

Frank Damborg 
Afgående formand for DOS Kvalitetsudvalg 
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Bilag til Formandsberetning – DOS Kvalitetsudvalg 

OVERSIGT KKR 2022 

GRUPPE 1: Ny KKR. 
EMNE: KKR om anvendelsen af dual mobility cupper 
PICO: Har patienter over 70 år med hofteledsartrose og indikation for indsættelse af en 
THA bedre effekt af en dual mobility cup end en unipolær med hensyn til luksation, 
reoperation samt funktionsevne? 
Ansvarligt fagområde 1: Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik (DSHK) 
Deltager Tilhører 

fagområde 
Morten Bøgehøj DSHK 
Martin Lamm DSHK 
Thomas Jakobsen DSHK 

GRUPPE 2: Revision fra 2017 

EMNE: Antibiotikaprofylakse i forbindelse med hofte- og knæalloplastik 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DSHK 
Ansvarligt fagområde 2: DSOI 
Associeret: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 
Deltager Tilhører fagområde 
Thomas Lind-Hansen DSHK 
Morten Boye Petersen DSHK 
Jeppe Lange DSOI 
Claus Østergaard Dansk Selskab for Klinisk 

Mikrobiologi 
Thomas Jakobsen DSHK 

GRUPPE 3: Ny KKR 

EMNE:  Caput radii protese vs excision ved stabile caput/collum radii frakturer hos 
voksne  
PICO: Udfærdiges 
Ansvarligt fagområde 1:  DOT 
Ansvarligt fagområde 2: DSSAK 
Deltager Tilhører 

fagområde 
Kenneth Quaade Szkopek DOT 
Christian Cavallius DOT 
Steen Lund Jensen DSSAK 
Theis Munchholm 
Thillemann  

DSSAK 
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GRUPPE 4: Revision fra 2017 

EMNE: Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskaft calvikcula 
frakturer hos voksne 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DOT 
Ansvarligt fagområde 2: DSSAK 
Deltager Tilhører 

fagområde 
Mette Rosenstand DOT 
Ilija Ban DOT 
Anne Kathrine Belling 
Sørensen  

DSSAK 

Thomas Falstie-Jensen DSSAK 

GRUPPE 5: Revision fra 2017 

EMNE: Mikrobiologiske prøvetagning ifm. revisionskirurgi 
PIRO: 
Population: Patienter, som undergår revisionskirurgi ifm. ortopædisk implantat 
Indicator test: Peroperative vævsprøver hhv. sonikeringsvæskeprøve 
Reference standard: Multikriterie-definition formuleret ved EBJIS https://ebjis.org/guides/fri-consensus-meeting-2018 
Objective: Bakteriel diagnose pba. prøvemateriale, biopsimetode og biopsiantal
Ansvarligt fagområde 1: DSOI 
Ansvarligt fagområde 2: DSHK 
Ansvarligt fagområde 3: DOT 
Deltagere Tilhører fagområde 
Martha Ignatiussen DSOI 
Mathias Bæk Rasmussen DSHK 
Peter Toft Tengberg DOT 

GRUPPE 6: Revision fra 2017 

EMNE: Distal radius hos børn- revision fra 2017 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DPOS 
Deltager Tilhører fagområde 
Peter Buxbom DPOS 
Louise Klingenberg DPOS 

KKR fra gruppe 1-5 vil blive præsenteret som foredrag ved kongressen. 

KKR er tilgængelige på hjemmesiden: ortopaedi.dk -> guidelines -> KKR 
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UDDANNELSESUDVALG (UDDU) 

Uddannelsesudvalget har i det forgangne år bestået af 

(2019-2022 på valg og genopstiller) 
(2020-2022 afgår som HU-repræsentant) 
(2020-2023) 
(2020-2023) 
(2019-2022 på valg og genopstiller ikke) 
(2017-2023) 

Uddannelsesudvalget har i det forgangne år afholdt 3 fysiske møder og 3 onlinemøder. 
Online-møder er blevet en fast og effektiv del af mødeaktiviteten, som sparer både tid og 
penge. Fysiske møder er dog fortsat en vigtig del af at skabe et effektivt udvalg med godt 
sammenhold.  

Valg 
Udvalget havde ingen medlemmer på valg sidste år, men der er i år valg til både 
formandspost, speciallægepost og HU-repræsentant. Der har været afholdt valg blandt 
HU-lægerne, hvor der var tre kandidater til posten. Karen Dyreborg blev valgt og vi ser i 
udvalget frem til samarbejdet.  

Rasmus Nielsen blev valgt i 2019 og er derfor på valg. Rasmus har ydet en stor indsats 
med fokus på onlineløsninger og fremtidige digitale løsninger. Rasmus Nielsen 
genopstiller ikke.  

Katrine Borum har siddet 2 år som HU-repræsentant og har ydet en stor indsats. Både 
som obligatorisk referent, men også med sin store viden og engagement om uddannelse. 
Katrine er i mellemtiden blevet speciallæge og stiller derfor op til valg til den ledige 
speciallæge post.  

Ny målbeskrivelse 
Den nye målbeskrivelse har været længe undervejs og er nu endelig godkendt af 
Sundhedsstyrelsen, så den kan lægges ind i uddannelseslægen.dk, som er afløseren for 
logbog.net.  
Målbeskrivelsen vil blive implementeret for alle intro- og HU-læger som starter forløb 1. 
november 2022 eller derefter. For de HU-læger som er startet i efteråret 2022 inden 1. 
november, vil det være frivilligt om man vil fortsætte efter gammel målbeskrivelse eller 
overgå til den nye målbeskrivelse.  
Målbeskrivelsen vil, som tidligere beskrevet, betyde en stor ændring i formen og mængden 
af formel kompetencevurdering, da der er lagt op til at alle kompetencer kun kan 
godkendes efter gentagne kompetencevurderinger. Antallet af kompetencer er reduceret 
betydeligt, men der ligger et stort arbejde ude på afdelingerne med at få implementeret 
den ny målbeskrivelse. 

Formand Andreas Balslev-Clausen  
HU-repræsentant Katrine Borum  
YODA-repræsentant Casper Grønbæk  
Speciallæge Anne Mette Sørensen  
Speciallæge Rasmus Nielsen   
Speciallæge Martin Bille Henriksen  
Hovedkursusleder Per Wagner Kristensen 
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Med den ny målbeskrivelse har UDDU også opdateret den tidligere ”portefølje” til en 
uddannelsesmanual, hvor vi har samlet al relevant information om uddannelse og 
målbeskrivelse, så det er i et let tilgængeligt format. Vi håber den vil blive flittigt læst.  
Læs mere på www.ortopaedi.dk/maalbeskrivelse  
 
KICK-OFF kursus i ny målbeskrivelse  
For at den ny målbeskrivelse kan komme godt fra start afholder UDDU og 
målbeskrivelsesudvalget et 1-dages prækursus tirsdag 15. november på Vingsted med 
fokus på den ny målbeskrivelse. Kurset er primært tiltænkt UAO’er og UKYL’er, men alle 
uddannelsesinteresserede er velkomne. I skrivende stund er 33 ud af 50 pladser booket. 
 
Specialespecifikke kurser og post-test og digitalisering 
I de sidste år har Rasmus Nielsen i samarbejde med delkursuslederne for infektionskurset 
arbejdet på tiltag for at lave et ”smartere” specialespecifikt kursus. Der er lagt meget 
arbejde i dette og Rasmus har gjort sig gode erfaringer, som kan lægge grund for 
videreudvikling af de specialespecifikke kurser fremover. UDDU vil arbejde videre med 
dette fremover.  
For nogle år siden fik hovedkursusleder og UDDU indført at den specialespecifikke 
kursusrække starter med et Introkursus, som afholdes to gange årligt. Jan Rölfing har som 
delkursusleder været en stor drivkraft for at gøre dette kursus vellykket og giver nu faklen 
videre til Kathrine Rasch som kan videreudvikle konceptet. 
Nyt evalueringsskema. Evalueringsskemaet til de specialespecifikke kurser var været 
uændret i mange år, og vi har derfor udviklet et ny skema, som forhåbentlig vil blive et 
godt værktøj til at forbedre kurserne. I samarbejde med SundVision, som driver vores 
hjemmeside, vil vi udarbejde et system, hvor evalueringsskemaet skal besvares digitalt fra 
mobilen. Det bliver derfor nemmere at give direkte feedback og evaluering til hvert 
uddannelseselement. Vi forventer at opstarte det nye evalueringsskema i 2023. Da vi 
allerede har en databehandleraftale gennem SundVision overholdes alle GDPR-regler. 
UDDU vil i samarbejde med SundVision hjælpe delkursusledere med opstarten af det nye 
evalueringsskema. 
 
DOS Kongressen 
Igen i år har vi et stærkt program med to meet-the-experts seancer. Emnet er 
hoftefrakturer for uddannelseslæger og ankelfrakturer for speciallæger. Vi håber på lige så 
stor tilslutning og succes som sidste års meet-the-expert. 
Årets UDDU-symposium er en opfølgning på holdningspapiret om ”Den gode 
uddannelsesafdeling” som vi producerede sidste år. Ved at sætte fokus på forskellige 
elementer der skaber den gode uddannelsesafdeling, vil vi prøve at sætte ”Den gode 
uddannelsesafdeling” på formel, så alle kan levere uddannelse på højt niveau. Vi glæder 
os til at se jer.  
 
Samarbejde 
Uddannelsesansvarlig i fagområderne.  For at styrke samarbejdet med fagområderne og 
skabe synergi i uddannelsesindsatserne mellem fagområder og uddannelsesudvalget har 
vi bedt fagområderne om at udpege en kontaktperson i deres bestyrelse med ansvar for 
uddannelse. Tanken er at inddrage fagområderne mere i evaluering og udvikling af 
specialespecifikke kurser, næste revision af målbeskrivelse og andre områder af betydning 
for fagområderne.  
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Feedback 
Med sidste års survey om feedback, fik UDDU sat fokus på at der fortsat er behov for 
mere feedback i dagligdagen. UDDU har derfor udarbejdet et 5 min foredrag og en poster 
om feedback, som kan hjælpe afdelingerne med at holde fokus på feedback i hverdagen.  

Andreas Balslev-Clausen 
Formand for DOS Uddannelsesudvalg 
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BERETNINGER FRA DIV. UDVALG OG DOS REPRÆSENTANTER 
SICOT – International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology 

Ali Al-Hamdani, national SICOT delegerede 

SICOT en international non-profit organisation stiftet i 1929, som 
rummer alle de ortopædkirurgiske fagområder og bl.a. arrangerer 
videnskabelige kongresser og kurser samt driver to videnskabelige 
tidsskrifter: International Orthopaedics og SICOT-J.  

SICOT tilbyder en del fellowships i mange forskellige lander til yngre 
kirurger, og siden 2003 afholder SICOT en årlig diploma examination.  
SICOT Educational Academy har en virtual platform, der hedder SICOT PIONEER, som 
har været vært for en række webinarer og planlægger i øjeblikket forskellige e-events 
ligesom podcasts til live-streamede kirurgiske procedurer. SICOT lægger meget vægt på 
uddannelse. Se mere online: www.sicot.org/education. 
Der er mere end 110 medlemslande repræsenteret i SICOT, og hvert land har en national 
representative.  

SICOT Kongressen 2022 blev afholdt d. 28.-30. september 2022 i Kuala Lumpur med over 
1500 deltagere og ca. 300 internationale foredragsholdere. Ved kongressen blev der valgt 
en ny formand for årene 2022-2024: Prof. Philippe Hernigou fra Paris, Frankrig.  
Næste SICOT kongres afholdes i Kairo, Ægypten i november 2023.  

SICOT tilbyder medlemskab til kirurger under 40 år med betydelig nedsat årlig kontingent. 
Man kan blive Associate Medlem i op til 6 år. 

Dansk Traume Register DTR under RKKP – rapport 

Morten Schultz Larsen, Formand for Styregruppen 

Dansk Traume Register indeholder data om patienter modtaget af Traumehold på de fire 
traumecentre i København, Odense, Århus og Aalborg. Styregruppen består af 
repræsentanter for de fire Traumecentre, lægelige repræsentanter for alle regioner samt 
repræsentanter for DOS, DASAIM og DASEM, nogle medlemmer har flere kasketter på.  
Styregruppen har i det forløbne år indført en ensrettet registrering af AIS/ISS, som er en 
systematisk registrering af alvorlighed, både af den enkelte læsion og af den samlede 
påvirkning af multiple læsioner på den enkelte patient. Alvorlighed er dermed med i den 
seneste årsrapport fra databasen: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-
kvalitetsdatabaser/akutte-sygdomme/dansk-traumeregister/  

Vi kan dermed sammenligne behandlingskvalitet, både i Danmark og internationalt og kan 
konstatere at behandlingskvaliteten på de danske Traumecentre er lidt over international 
standard. Styregruppen arbejder i øjeblikket på at inddrage de 17 resterende 
Akutsygehuse, som også modtager multitraumatiserede patienter. Et 1-årigt pilotprojekt 
som inddrager Akutsygehuse i Region Syddanmark er under etablering og skal senere 
udbredes til andre regioner 
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DOS DRG Udvalg  
 
Svend Erik Østgaard, Formand DOS DRG udvalg 
  
Traditionelt er der høring vedrørende DRG gruppering for det følgende år i foråret. Der var 
ikke lagt op til ændringer i de ortopædkirurgiske grupperinger, som derfor er uændrede. 
  
Der er foretaget justeringer af flere takster i 2023 som er relevante for det 
ortopædkirurgiske speciale. Der er ikke umiddelbart nogen klinisk begrundelse for disse 
justeringer, så det må antages at de er begrundet i indberetninger fra hospitalerne. DRG 
udvalget har ikke adgang til de økonomiske indberetninger der ligger bag justeringerne. 
 
 
 
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg vedrørende Specialeplanlægning 
 
Per Kjærsgaard-Andersen, overlæge, Vejle Sygehus  
 
Rapport for perioden september 2021 til august 2022: Sundhedsstyrelsens Rådgivende 
Udvalg vedrørende Specialeplanlægning består, ud over Sundhedsstyrelsen (SST) selv, af 
repræsentanter fra Danske Regioner, hver af de 5 regioner, Sundhedsministeriet, Dansk 
Sygeplejeråd samt 4 lægelige repræsentanter udpeget af Det Lægevidenskabelige 
Selskab (LVS). Dertil har LVS 4 suppleanter, således der altid stiles med 4 LVS-
repræsentanter ved møderne.  
Der er i det forløbne år afholdt i alt 4 møder i Det Rådgivende Udvalg (september, 
november, januar og maj). SST har i de 12 måneder fortsat været presset med baggrund i 
den fortsatte COVID-19 situation. Alle 4 møder i det forgangne år har alle været afholdt 
som fysiske møder, dog med mulighed for deltagelse via video. Sidstnævnte har gjort 
tidsforbruget mindre hos flere af mødedeltagerne, da der typisk bruges en hel dag med 
rejse og møde – til et møde der typisk varer 3-4 timer.  
Siden juni 2016 har jeg været udpeget som LVS’s talsmand til SST, og sammen med 
LVS’s sekretariat står jeg således for planlægning af kommende møder fra LVS’s side – 
for den løbende faglige dialog imellem SST og LVS, samt intern dialog imellem LVS’s 
repræsentanter og suppleanter. De 4 LVS ordinære medlemmer samt alle 4 suppleanter 
modtager samme information fra SST, ligesom vi livligt holder hinanden orienteret via 
mails. Forud for hver møde i Sundhedsstyrelsen, afholder LVS-repræsentanterne 
almindeligvis et ”formøde”, hvor vi gennemgår dagens mødepunkter, samt hvad der måtte 
være i øvrigt. Der er netop skiftet ud på et par medlemmer i LVS-gruppen. Gruppens 8 
medlemmer har ”fordelt” de 37 medicinske specialer imellem sig – så vi sikrer at alle 
områder har en ”talsperson” i konkrete speciale-relaterede emner. Jeg ”dækker” naturligvis 
det ortopædkirurgiske speciale. 
De forgangne 12 måneder har atter været meget rolige set fra det ortopædkirurgiske 
område. Der har på ny ikke været behandlet konkrete ortopædkirurgiske problemstillinger. 
Det ser bestemt ud til at de danske ortopædkirurger har adapteret den udmøntede 
specialeplan. Det eneste vi hører om i Rådet af ortopædkirurgisk anliggende, har de sidste 
par år været når specialiserede ortopædkirurgiske funktioner frataget private udbydere, 
idet man ikke har haft volumen nok til at fastholde tildelingen.  
De specialer der har fyldt mest på møderne i årets løb, er psykiatrien og karkirurgien. 
Disse er ligeledes ”pænt” omtalt i dagspressen.  
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SST har som anført igen haft rigeligt at gøre med COVID-19 i det forgangne år. Vi har 
således stadigvæk ikke hørt yderligere om datagrundlag for vurdering af volumen på de 
specialiserede funktioner, hvor sidste melding var udfordringer på baggrund af 
implementering af LPR3. Aktuelle reviderede specialeplan er fra 1. marts 2017. SST har 
tidligere meddelt at man vil starte en proces med en fornyet kraftig revidering. Vi har 
forespurgt SST om hvornår de påbegynder dette arbejde, men har ikke fået yderligere 
oplysninger desangående i det forgangne år. Så vi må tålmodigt vente til SST er ”ovenpå” 
igen.  
Men konklusivt - som de øvrige år: Det ortopædkirurgiske område ”tog kampen” i de første 
år (2010-2012) med etablering af den nye specialeplan – og efterfølgende har vi faktuelt 
haft meget få udfordringer. 
 
 
 
 
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud - rapport 
 
Henrik Palm, Cheflæge, Bispebjerg Hospital 
  
Årets rapport fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i RKKP er 
nummer 20 i rækken med samlet imponerende forbedringer i forhold til dengang, hvor 
hoftebrudsbehandlingen ikke havde det samme fokus eller evidensgrundlag som i dag. 
Styregruppen er bredt repræsenteret fra ortopædkirurgien, geriatrien, sygeplejen og 
fysioterapien, samt senest også med en patientrepræsentant. På registrets hjemmeside 
kan indikatorsæt, datadefinitioner og ikke mindst seneste årsrapport downloades. Alle data 
baseres på indberetninger til landspatientregistret, så tilliden til registret kan være høj, om 
end der trods ihærdig lokal indsats fortsat synes at være nogle udfordringer med 
datamodtagelsen / indberetningen. 
Det seneste år er det samlede antal registrerede hoftebrud i registret efter mange års 
reduktion, nu steget en anelse til i underkanten af 7.000 årligt. Standarderne for de i alt 17 
indikatorer har gennem årene kunne strammes som målene er opnået, om end der de 
seneste to (jo også specielle) år desværre måtte konstateres en lille stigning i 30-dages 
mortaliteten efter flere års reduktion. Indikatorerne omfatter dertil blandt andet 
operationsdelay, mobilisering, henvisning til osteoporose- og faldudredning, samt 
reoperation og genindlæggelse. Senest er 1 års mortaliteten tilføjet, idet hoftebrud nu også 
ses som en screeningsmulighed for identifikation af medborgere med behov for ekstra 
opfølgende indsats initieret af primærhospitalet, hvilket er en spændende men også 
krævende ny tankegang med behov for tværsektoriel brobygning efter udskrivelse. 
I indikatoropfyldelsen på hospitalsplan ses nu ret tydeligt, at en del hospitaler i årevis har 
arbejdet intensivt med deres patientforløb. Enkelte hospitaler rykker sig til gengæld fortsat 
ikke, hvilket styregruppen tænker at påtale tydeligere i årsrapporterne fremover. I foråret 
2022 har Styrelsen for Patientsikkerhed inspiceret alle landets hoftebrudsbehandlende 
hospitaler, og det bliver spændende at se effekten heraf i registret de kommende år. På 
regionsplan opfyldes standarderne for mange indikatorer, men i forhold til 
ortopædkirurgiens øvrige patientgrupper er komplikationsraterne fortsat høje med behov 
for kontinuerligt fokus. 
  




