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(Dansk Børneortopædisk Selskab)
(Ryginteressegruppen)
(Dansk Fod – og ankelkirurgisk Selskab)
(Dansk selskab for skulder og albuekirurgi)
(Dansk Ortopædisk Trauemselskab)
(Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer)
(Dansk Selskab for håndkirurgi)
(Dansk Selskab for hofte- og knæalloplastik kirurgi)
(DRG Udvalget)
(Dansk Selskab for artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi)

Deltagere fra Uddannelsesudvalget:
Thomas Lind, Michael Brix, Inge Togo, Andreas Balslev-Clausen og Per Wagner Kristensen
Deltagere fra Bestyrelsen
Benn Duus, Søren Overgaard, Henrik Palm, Steen Lund Jensen, Niels Wisbech Pedersen,
Martin Lind, Claus Munk Jensen og Gitte Eggers (ref.)

Referat
Nr.
1

Emne
Velkomst og præsentation af deltagerne
BD bød mødedeltagerne velkommen, og gennemgik derefter den forud for
mødet fremsendte agenda, som blev godkendt.
Der fremkom ingen supplerende punkter.

2

Præsentation af den nye struktur
BD orienterede om selskabets nye struktur med 2 nye udvalg,
Kvalitetsudvalget og Det Videnskabelige Udvalg samt positionen som past
president. Denne ændring skyldes i høj grad den store arbejdsbyrde, der
ligger på bestyrelsens medlemmer. Selskabet, som er det næststørste
lægevidenskabelige selskab i Danmark, har haft mange vigtige opgaver,
specielt i forbindelse med Specialeplanen, og kan med glæde konstatere, at
det store arbejde mundede ud i at specialet selv fik indflydelse på
specialeplanens endelige udformning. BD takkede fagområderne for deres
betydende indsats i den forbindelse.
Med den nye struktur med Kvalitetsudvalget, som består af en formand og
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én repræsentant for hvert fagområde, og hvor formanden er medlem af
DOS´ bestyrelse, er kommunikationsvejene mellem fagområderne og
bestyrelsen blevet stærkt forbedret, og det er derfor ikke planen at UDDU
femover skal deltage i internatmøderne hvert år. Det vil være den aktuelle
dagsorden, der er afgørende for, hvilke udvalg, der skal deltage i
internatmøderne.
3

Strategiplan
BD orienterede om baggrund og formål med den nye strategiplan.
Bestyrelsen har startet et arbejde med en ny strategiplan, hvor man ser
mindst 5 år frem. Bestyrelsen forventer at kunne fremlægge strategiplanen
til godkendelse på Generalforsamlingen ved Årsmødet i 2011.
De indledende møder har været afholdt i forbindelse med internatmødet på
Sixtus.

4

Præsentation af Kvalitetsudvalget (KU)
Claus Munk Jensen (CMJ) er formand for KU. 1. møde blev holdt
20.01.2011.
Der arbejdes p.t. med flg.opgaver:
• Nationale kliniske retningslinjer
• Kliniske databaser
• Hvordan bruges de kliniske DB?
CMJ anmodede de fagområder, der endnu ikke har meldt tilbage med valg
af repræsentant til KU, om at vende tilbage med et navn snarest muligt.
Næste møde holdes 4. maj 2011 kl. 10-15.

5

Præsentation af Det Videnskabelig Udvalg (VU)
Martin Lind (ML), der formand for VU, præsenterede udvalgets
medlemmer. Første møde blev holdt 20.01.2011.
ML fortalte kort om udvalgets aktuelle arbejdsopgaver, som vil komme til
at køre meget via hjemmesiden. Blandt kerneområderne kan nævnes:
• Videnskabelig database til hjemmesiden.
• Tiltag til fremme af forskningsmæssige projekter.
• Årsmødet: VU vil fremover have det overordnede ansvar for
Årsmødet. Der var enighed om, at der skal være mere fokus på
symposier, da det tiltrækker yngre kolleger.
Der opstod lidt tvivl om, hvem der fremover skal stå for valget af
symposier, UDDU eller VU. Bestyrelsen har besluttet at alle henvendelser
vedr. symposier sendes til UDDU, som derefter retter henvendelse til VU.
Tirsdag vil fremadrettet blive tilrettelagt som en dag med
undervisningsindhold for de yngre ortopæder med UDDU som
ansvarshavende udvalg, medens VU har ansvar for resten af symposierne.

6
A

Tilbagemelding fra fagområderne
Børneortopædi
Kjeld Daubjerg (KD) orienterede om at fagområdet børneortopædi har
tilbudt at stå for et symposium om frakturer hos børn til årsmødet, og der
arbejdes derudover på nordisk plan med et møde i Malmø i 2012
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Arbejder derudover med kliniske retningslinjer.
Fagområdets bestyrelse er blevet udvidet med et medlem, en yngre læge,
bl.a. for at styrke uddannelsen.
B

Ryginteressegruppen
Benny Dahl (BD) orienterede om arbejdet med færdiggørelse af
specialeplanen på rygområdet, og han glædede sig over, at de to specialer
neurokirurgi og ortopædisk kirurgi nu arbejder sammen om udarbejdelse af
de nationale kliniske retningslinjer. Orienterede derudover og om, at der er
planlagt afholdelse af en stor international rygkongres i København i juli
2011.

C

Fod – ankelselskabet
Johnny Frøkjær (JF) orienterede om at også dette fagområde tilbyder at
afholde et symposium i forbindelse med årsmødet, og vil desuden holde en
symposiedag omkring 1. maj.
Har god kontakt til tilsvarende fagområder i Sverige, Norge og Finland, og
der planlægges et kursus i Stockholm i foråret.
Fagområdet er registreret i LVS, og det giver 1 plads i repræsentantskabsmødet. SO opfordrede derefter alle fagområder til at melde sig ind, for at
DOS kan stå så stærkt som muligt.

D

Skulder albue
Lars Henrik Frich (LF) orienterede om at fagområdet gerne byder ind med
et symposium til årsmødet. Skulder/albueselskabet koncentrerer ellers sine
aktiviteter om uddannelse, hvilket bl.a. sker via nordisk og europæisk
samarbejde. Der er et Fellowship på 8 dage til Mayoklinikken, som kan
søges. SLJ lover at lægge dette på hjemmesiden.

E

Traumeselskabet
Morten Schultz Larsen (MSL) fortalte kort om der afholdes et fagligt møde
i Milano i april, og at fagområdet vil afholde eget symposium i forbindelse
med Traumeselskabets møde ved Årsmødet 2011.
Kunne godt ønske faget bedre repræsenteret i EFORT regi.
Der arbejdes med Nationale kliniske retningslinjer og en fælles database.
Traumedatabasen er endnu ikke sat i gang.
ATLS kører godt. Afholder kursus på Grønland.

F

Tumorgruppen
Johnny Keller (JK) fortalte at der inden for fagområdet arbejdes med
databaser, og at disse er en succes og meget brugt.
.
Orienterede om Henrik og Emilie Ovesens legat på US $ 9000 til en
studietur til USA. Der kan læses mere om legatet på hjemmesiden.

G

Håndkirurgi
Anders Lorentsen (AL) orienterede om at der d.13. maj afholdes et
symposium med deltagelse af ergoterapeuter, og at der på skandinavisk
niveau er et godt samarbejde. Der arbejdes på at oprette en database over
alloplastikker i hånden, men at det er en tung proces, som først ventes i
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gang om ca. 1 år.
H

Hofte og knæalloplastik
Søren Solgaard (SS) informerede om at fagområdet deltager i en
arbejdsgruppe i SST om Laminært Airflow på operationsstuer, og med
tilbagemeldinger til Lægemiddelstyrelsen vedr. rapportering om dårlige
implantater.
SS orienterede om problematikken med MoM. Der er udsendt nyhedsbrev
om problematikken og anbefalede retningslinjer for efterbehandling af
patienterne, lige som man kan læse mere på hjemmesiden.

I

DRG udvalget
Svend Erik Østgaard (SEØ) blev spurgt, om det kunne lade sig gøre at få en
højere DRG takst på de dyre børne-ganganalyser, men det mener han ikke
er muligt, da det tidligere er forsøgt med negativt resultat.
SEØ erindrede om det faktum, at DRG er beregnet til måling af en afdelings
effektivitet og ikke til en økonomisk beregning.

J

SAKS
Søren Kjeldsen (SK) fortalte at selskabet holder en del kurser på Panum
Instituttet, og har fået en del nye og yngre medlemmer, måske på den
baggrund. Der holdes desuden avanceret kursus i udlandet hvert andet år.
SAKS arbejder mod at anskaffe en simulator til træning af yngre kolleger.
Fagområdet ser frem til arbejdet med kliniske retningslinjer, og til at disse
nu bliver nationale.

7

Beskrivelse af Fase IV uddannelsen A
Niels Wisbech Pedersen (NW) orienterede kort om historikken bag
beskrivelsen af fase IV uddannelsen, som har været startet for længe siden
men nu er startet op igen. Der skal nu arbejdes ud fra en vejledning med
beskrivelse af specialistuddannelsen inden for de enkelte fagområder.
Materialet skal sendes til UDDU inden 01.06.2011, hvorefter det er planen,
at alle indkomne vejledninger skal præsenteres på en ensartet måde ved
generalforsamlingen på årsmødet.
.

8

Revision af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen –
Præsentation af nye kompetencekort
Michael Brix (BM), orienterede om de nye og tilrettede kompetencekort til
fase II og III uddannelserne, og gennemgik ændringerne. Der er faktisk tale
om en logbog, og kandidaterne kan ikke komme gennem uddannelsen, uden
at logbogen er udfyldt og godkendt.
Alle fagområder har arbejdet med og bidraget til udarbejdelse af de nye
kompetencekort. Disse skal nu godkendes af bestyrelsen inden de kan
sendes til SST. Selve implementeringen og specielt snitfladen mellem den
gamle fase II – III uddannelse og den nye må der tages stilling til senere,
således at ingen kommer i klemme.
Mødet sluttede kl. 15.20, hvor BD på bestyrelsens vegne takkede alle
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mødedeltagere for et møde med en god og udbytterig dialog.

Godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 21.marts 2011
Benn Duus/Gitte Eggers
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