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Godkendt med enkelte ændringer

Meddelelser fra Formanden
4. juli 2007 var der ekstraordinært møde i SST ang. DRG. Der var repræsentanter fra de
arbejdsgrupper der tidligere havde været involveret i arbejdet. Efter en gennemgang af alle
subspecialerne viste det sig at der var store problemer med klassificeringer og grundlaget
for de faktiske takster. Derudover viste det sig at omkostningsdatabaserne ikke afspejlede
de indgreb de var baseret på. Det blev aftalt at SST ville udarbejde en rettelse af de
alvorligste fejl; rettelser der gerne skulle være modtaget inden dagens bestyrelsesmøde. SST
har inviteret til møde vedr. udarbejdelse af sammenhængende behandlingstakster 27.
november 2007 og 24. januar 2008. Baggrunden for dette er regeringens pjece om
nytænkning af konkurrence mellem behandlingssteder. Således ønsker regeringen, at
udvikle et takstsystem så taksterne afspejler den mest omkostningseffektive behandling.
Dette skal være gældende fra 2009. Det skulle bl.a. medføre at hospitalerne tilskyndes til at
foretage flere sammedags behandlinger. Der var enighed om nødvendigheden af at man
inden for de enkelte fagområderne fokuserer på afbalanceret strategi i forhold til specialet
som helhed.
EFORT har meddelt, at man på en ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 27. oktober
2007 i Berlin vil vælge den nye præsident i. Selskabets formand og sekretær deltager ved
denne generalforsamling. Deadline for abstracts til EFORT i Nice er 15. september og dette
vil blive annonceret i Bulletinen.

Timing af speciale-gennemgang
Processen vedr. speciale-gennemgangen er forsinket, således at møderne vedr.
ortopædkirurgi ventes at strække sig fra primo 2008 til november 2008 med fem til seks
møder. Der skal udpeges tre medlemmer fra DOS´s bestyrelse og en lægelig repræsentant
fra hver region. SST opfordrede til at der skete en koordination, således at den samlede
lægelige repræsentation i så stor grad som muligt afspejler specialets fagområder. Det blev
desuden understreget, at SST´s målsætning er at have afgørende indflydelse på den
kommende specialefordeling. Der vil komme en officiel indbydelse fra SST.

DRG - sidste nyt efter mødet i Sundhedsstyrelsen 4. juli 2007
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Se under formandens beretning

Årsmødet 2007
Der er i øjeblikket tre referenceprogrammer under udarbejdelse. Claus Munk Jensen har
meddelt, at man er klar til at præsentere programmet for hoftenære femurfrakturer. Under
denne præsentation vil SA være chairman og bestyrelsens repræsentant vil være CB.
BD meddelte at han ikke fandt det sandsynligt at desereferenceprogrammet kunne
præsenteres til efteråret. Dette vil han afklare med gruppens formand Finn Bjarke
Christensen.
I alt 51 abstracts er tilmeldt.
Det er aftalt med Annette van Hauen og hun pr. 1. november 2007 påbegynder
sekretariatsfunktionen for selskabet.

Ansøgninger til DOS – fonden
Der var enighed om at yde støtte til deltagelse i videnskabelige møder og kurser, men at
egentlige fondsansøgninger eller ansøgninger uden præcisering af formålet ikke kunne
imødekommes. I bekræftelsen til ansøgerne vil det blive understreget, at man kun modtager
det donerede beløb ved personligt fremmøde. I tilfælde hvor den pågældende kongres
afholdes samtidig med efterårsmødet, skal modtageren orientere bestyrelsen om hvem der
på ansøgerens vegne modtager beløbet. I modsat fald udbetales pengene ikke. Såfremt
ansøgningen er imødekommet i forventning om antagelse af abstract, kommer beløbet ikke
til udbetaling hvis abstract ikke antages.
BD skal rette henvendelse til selskabets advokat vedr. DOS fellowship.
BD fremsender listen med modtagerne til selskabets advokat således at checks kan være
klar til efterårsmødet.

Planlægning af internatmødet i september 2007
BD tager kontakt til Jens Hillingsø vedr. dagsorden i Kirurgisk Forum. BD skal også sørge
for invitation til selskabets fagområder og heri minde dem om at de i god tid skal reservere
lokaler til møder i forbindelse med årsmødet i oktober. Disse informationer skal
videreformidles til BSO.

EFORT
CB orienterede om, at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Berlin 27.
oktober hvor der skal ske nogle nyvalg. Thorngren er forslået som ny præsident.
I forbindelse med EFORT 2011 var der i bestyrelsen enighed om at der er brug for et møde
vedr. de økonomiske forhold. Dette kan dog ikke ske før efter den ekstraordinære
generalforsamling.
PKA udformer et udkast til formændene i de nordiske selskaber vedr. kandidater til det
videnskabelige ”advisory board”.

NOF – Amsterdam
Der var enighed om at bestyrelsen skal være repræsenteret på mødet og at det skal
annonceres i DOS bulletinen.

Uddannelsesudvalget
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Forum for uddannelsesansvarlige overlæger holder møde i forbindelse med efterårsmødet
2007. Mulige emner blev drøftet; herunder muligheden for at uddannelse kunne indgå i de
fremtidige DRG-takster.
Per Wagner Kristensen informerede om sin første tid som hovedkursusleder. En af de store
udfordringer er manglende fremmøde i forbindelse med afholdelse af kurser. Der var i
bestyrelsen enighed om at stramme op på dette område.

Eventuelt
PKA orienterede om mødet vedr. faglige bedømmelseskriterier afholdt i Odense 21. juni.
Endelig var der enighed om vigtigheden af at bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af
bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver.

Benny Dahl
DOS Sekretær
28. august 2007
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