DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 28. august 2012, kl. 9.00
Sted: Ortopædkirurgisk afdeling,
Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Patienthotellet, mødelokale 1.
Referat

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Benn Duus (BD), Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Søren Overgaard (SO), Henrik Palm (HP), Steen Lund
Jensen (SLJ), Niels Wisbech Pedersen (NWP), Martin Lind (ML), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte
Eggers (GE) ref.
1.
√

Godkendelse af dagsorden:
Godkendelse af fremsendt dagsorden:
Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

√

Godkendelse af referat fra møde:
Godkendelse af referat fra møde i Gentofte 19. juni 2012:
Referatet blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.

3.
a

√

Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse
Høring: Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg:
Taget til efterretning.

b.

√

Høring over forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes:
Taget til efterretning.

c.

√

Udpegning til følgegruppe vedr. kliniske retningslinjer vedr. fysioterapi/ergoterapi til voksne med
nedsat funktionsevne:
Taget til efterretning.

d.

√

Oplysninger vedr. eksisterende kliniske retningslinjer:
DOS vil fremsende oplysninger om, hvilke kliniske retningslinjer, der foreligger på nuværende
tidspunkt samt hvilke referenceprogrammer, der ligger på hjemmesiden og at disse kan danne
udgangspunkt for kliniske retningslinjer.
BD orienterer SST

2.
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4.
a.

√

Metal - Metal
Orientering siden sidst:
Der er fra en hovedsagelig tysk gruppe udarbejde et konsensus statement, som er videresendt via
EFORT til orientering. Skrivelsen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til ændring af de
retningslinjer, som DOS/DSHK har udarbejdet.
SO orienterer om at styregruppen nu også har deltagende medlemmer fra Dansk Radiologisk
Selskab og Dansk Patologisk Selskab. SO understreger det fornuftige i erfaringsopsamling omkrig
MoM på baggrund af time out.

5.
a.

√

b.

√

Gennemgang og godkendelse af mødeplan for efteråret 2012 og hele 2013:
Den fremsendte mødeplan tilrettes og udsendes til medlemmerne samt lægges på Drop Box.

c.

√

Bone and joint decade:
Årsberetningen er taget til efterretning

d.

√

Opbevaring og sletning af digitale røntgenbilleder:
DOS vil rette henvendelse til Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen, og henvise til tidligere sager
af lignende art med en information om, at det er alt afgørende for specialet, at sådanne billeder
arkiveres.
BD skriver til Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

e.

√

WOA invitation (COA):
Det fremgik ikke af den primære deklaration, at der skulle dannes en organisation. Selskabet vil
være repræsenteret mhp. at afgøre, i hvor stort omfang DOS fremover skal deltage.
Emnet har også været drøftet i EFORT-regi, og PKA vil arbejde for at alle delegater fra EFORT
medlemslandene samles for at drøfte sagen under mødet i Kina.

f.

√

1st International Congress ESTROT - Milan, January 14-16 2013:
Henvendelsen er taget til efterretning, og der foretages ikke yderligere.

g.

√

Agendapunkter til kirurgisk forum:
Følgende punkter foreslås drøftet under mødet i Kirurgisk Forum
 Nationale kliniske retningslinjer
 Monitorering af specialeplanen
 Godkendelse af medicinske implantater
 Monitorering af speciallægekomptencevurdering

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen
Høring: Knæartrose - Nationale kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer:
Der er ikke yderligere kommentarer til de udsendte retningslinjer, som selskabet selv har
medvirket til udarbejdelse af.
SLJ lægger dem på hjemmesiden.
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Fra DOS deltager hele bestyrelen bortsat fra ML.
GE melder ovennævnte agendapunkter samt deltagerantal fra DOS tilbage til Kirurgisk Forum
h.

√

6.
a.

Marie og August Krogh Prisen:
Der er enighed om at selskabet vil indstille en kandidat og
SO skriver til kandidaten med anmodning om at fremsende et CV til brug for indstillingen.

UDDANNELSESUDVALGET
Nyt fra uddannelsesudvalget:
Der har ikke været planlagt møder i UDDU over sommeren.

b.

√

Forslag til kommissorium til frivillig ortopædkirurgisk specialisteksamen i Danmark:
Der er udarbejdet et foreløbigt kommissorium for en arbejdsgruppe, men det er endnu ikke
godkendt af alle fra UDDU. Kommissoriet bliver gennemgået, og der er enighed om, at det skal
afdækkes, om der ovehovedet er interesse for eksamen. UDDU vil foreslå, at der nedsættes en
bredt sammensat arbejdsgruppe, som skal klarlægge disse emner og fremkomme med fordele og
ulemper ved en eksamen.
Kommissorium tilrettes af NWP
Bestyrelsen accepterer de udgifter, der vil være forbundet med en sådan arbejdsgruppe.

c.

√

Økonomisk støtte til deltagelse i UEMS:
Beløbet er sat lidt ned og er nu gjort afhængigt af medlemsantal.

d.

√

Orientering vedrørende specialespecifikke kurser:
De specialespecifikke kurser kører uden problemer.
Der er dog enighed om at kurserne bør nytænkes og være bredere og omfatte de 7 lægeroller.
Emnet tages op på et senere tidspunkt evt. på Sixtus.

e.

√

f.

√

Orientering til LVS medlemsselskaber vedr. status og perspektivering:
Der er ved at blive udarbejdet ny skabelon til målbeskrivelser for fagområderne. Disse skal
benyttes ved næste revision, som næppe kommer de første par år.
GE sætter emnet på til internatmødet på Sixtus.
Inspektorrapporter:
Der er kommet fire rapporter, som er gået fint igennem, men i en rapport er der noteret en del
bemærkninger med kritik af afdelingens uddannelsesaktiviteter, hvilket kan give
rekrutteringsproblemer.
UDDU tager kontakt til Sundhedsstyrelsen, Det regionale råd for lægers uddannelse med kopi til
afdelingsledelsen på den pågældende afdeling.
Fase IV Målbeskrivelser:
De er stort set på plads, et fagområde mangler dog stadig at melde tilbage.
De færdige målbeskrivelser skal efter generalforsamlingen lægges på hjemmesiden.
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7.
a.

KVALITETSUDVALGET
Nyt fra Kvalitetsudvalget:
Der har været holdt 3 møder, under hvilke udvalget har drøftet:
 Skabelon for kliniske retningslinjer.
 Forum vedr. forfodskirurgi
 Komplethedsgrader i nationale registre.

b.

√

Vedr. Dansk Fraktur DataBase (DFDB); gennemgang og godkendelse i DOS Bestyrelse:
DFDB, som allerede benyttes på flere afdelinger, er støttet af DOT, og der stiles mod at databasen
kan danne baggrund for udarbejdelse af en national kvalitetsdatabase. Man ønsker derfor en accept
fra DOS, for at DFDB kan komme i betragtning som en kvalitetsdatabase.
Der er enighed om at datamaterialet skal begrænses, og at ikke alle frakturer skal indberettes. De
enkelte fagområder skal medinddrages i tilrettelæggelsen. Der er ligeledes enighed om, at
omfanget af dataindsamlingen bør reduceres. DOS godkender at der arbejdes videre med
udviklingen af databasen. SO har kontaktet DFDB.

c.

√

Indstilling af personer til det Nationale Udvalg for Kliniske Retningslinjer (NKR):
BD er blevet indstillet af LVS til en plads i det Nationale Udvalg for Kliniske Retningslinjer.
Første møde holdes ultimo august.

d.

√

Indstilling af personer til metodearbejdsgrupper til nationale kliniske retningslinjer:
Behandlet under 7c

e.

√

Kommissorium for nationale kliniske retningslinjer:
Behandlet under 7c.

8.
a.

b.

c.

VIDENSKABELIGT UDVALG
Nyt fra Videnskabeligt Udvalg:
ML ønsker af private årsager at fratræde sin post som formand for VU ved generalforsamlingen,
men vil gerne fortsætte som menigt medlem af. Ændringen sættes på dagsordenen til
generalforsamlingen.
.
Hvor og hvornår skal det offentliggøres, hvem der er kandidat til ”Bedste artikel”?:
Prismodtagerne har fået besked, men det er endnu ikke offentliggjort. Skal offentliggøres i et
Nyhedsbrev efter Kongressen, og selve prisen skal overrækkes ved gallamiddagen i forbindelse
med DOS Kongressen.
Hvordan og hvornår skal kandidaten til Ph.D. prisen offentliggøres?:
Som anført under punkt 8b.
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9.
a.

DOS Kongressen
Præsentation og godkendelse af videnskabeligt program:
Der var 200 abstracts, som fordeler sig således:
135 holdes som foredragssessioner,
59 posters, heraf 36 med posterforedrag.
6 abstracts er afvist.
ML sørger for at programsætningen tilrettes og rundsendes til bestyrelsen.
GE orienterer alle forfattere skriftligt.

b.

Status på DOS symposier:
Der mangler endnu endelig program for det ene DOS Symposium om den diabetiske fod, hvorfor
NWP rykker for programmet.

c.

Status på Guildal forelæsning:
GE udarbejder budget og sender til accept i Guildalfondens bestyrelse.

d.

√

Dagsorden for generalforsamling:
Den fremsendte dagsorden tilrettes.
Det er planen, at DOO skal indgå i DOS på lige fod med fagområderne, hvilket nødvendiggør
nogle ændringer i vedtægterne. Desuden er der valg til bestyrelse og nogle af udvalgene.
BD udarbejder forslag til vedtægtsændringer.
BD retter dagsordenen og rundsender til godkendelse hos bestyrelsen.
BD kontakter NOF vedr. orientering til medlemmerne på generalforsamlingen.
PKA orienterer om EFORT.
GE skriver til fagområderne med tilbud om at holde et kort fagligt indlæg.
Den endelige dagsorden skal offentliggøres i Bulletinen og på hjemmesiden.

e.

√

Gennemgang af indhold til formandsberetning:
Beretningen bliver gennemgået og tilrettes.

f.

√

Beretninger fra udvalgene:
Disse sendes til GE, som sørger for at de bliver offentliggjort i Bulletinen.

g.

√

Godkendelse af endeligt program (time table) til offentliggørelse på hjemmesiden:
ML retter programmet og rundsender til bestyrelsen snarest.

h.

√

Endelig status på standpladsleje/økonomi:
Tilslutningen har været lige så høj som ved sidste årsmøde.

i.

√

YODA:
YODA har bedt om tilladelse til at uddele Den Gyldne YODA under gallamiddagen. Der er
enighed om, at det ekstraordinært i år kan tillades.
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BD kontakter YODA
j.

√

DOS kongressen Underholdning:
HP orienterer om baggrunden for emnet. Der er enighed om, at der på den baggrund ikke behøver
være underholdning i år.

10.
a.

DOS Fonden
Ansøgningsfrist 31. august, behandles på næste møde.

11.
a.

Nyt vedr. selskabets web-site
Database over nøglepersoner
Bestyrelsen vil gennemgå den eksisterende liste og fremsende korrektioner til GE.
GE lægger derefter listen på Dropbox.

√

12.
a.

√

b.

√

Formandsberetning og beretning fra DOS udvalg
Er behandlet under punkt 9e

c.

√

Status på annoncer
Der er indgået stort set lige så mange annonceaftaler i år som sidste år.

DOS Bulletinen
Gennemgang af indhold
SLJ gennemgår indholdet
Det er planen at personer, der sendes i fellowships skal skrive et indlæg til Bulletinen.
SO rykker for indlæg til denne bulletin.

13.
a.

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Monitorering – Sundhedsstyrelsens reaktion
Sundhedsstyrelsen har svaret på det af BD fremsendte brev vedr. en efter selskabets opfattelse uhensigtsmæssig monitorering af specialeplanen. DOS afventer sagens videre forløb.

14.
a.

Strategiplan
Uafsluttede fokusområder:
A: Ajourføring af medlemmer i DOS udvalg og arbejdsgrupper til hjemmesiden:
Listen gennemgås og tilrettes.
Deltagelse i debatten vedr. sundhedsfaglige problemstillinger – gerne proaktivt (kommentar SO4),
tovholder CMJ/KU. Forelægges på generalforsamlingen 2012
CMJ drøfter i KU, om der er forhold, hvor selskabet skal være mere proaktivt. CMJ vender tilbage
ved mødet i oktober.

√
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b.

√

Rekruttering og kønskvotering, (kommentar SO17), tovholder NWP
NWP orienterer om, at der stadig er problemer med rekruttering af kvinder til ledige stillinger i
randområderne. Med baggrund i et forslag fra NWP besluttes det at indkalde en række
repræsentanter fra f.eks. introlæger, Yoda og lign. til en brain storming om emnet.
GE sætter emnet på dagsordenen på Sixtus

15.

Selskabets økonomi
Regnskab 2012/budget 2013:
HP gennemgår kort det aktuelle regnskab for 2012 og reviderede budget for 2013.

16.
a.

NOF
Dokumenter fra NOF møder i Tallinn:
Referaterne er udsendt til bestyrelsen. Der er ingen kommentarer.

√

EFORT
Nyt fra EFORT:
Der arbejdes i øjeblikket på en evaluering på kongressen i Berlin. Desuden arbejdes dels med
kongressen i Istanbul i 2013 og London 2014.

17.
a.

b.

√

Valg af kandidat til EFORT Trav Elling Fellowship, Spain, 2012:
Der har været indstillet 4 kandidater, og bestyrelsen har valgt en af disse kandidater.

c.

√

Ansøgningsprocedure till EFORT Travelling Fellowship:
DOS bliver hvert år fra EFORT anmodet om at indhente kandidater til DOS Fellowship.
Denne anmodning kommer på et upraktisk tidspunkt lige før den danske ferieperiode.
BD vil orientere om problemet i EFORT regi.
Det skal af teksten til opslagene tydeligt fremgå, at kandidaterne selv kan søge, men at der
samtidig også kan finde en indstilling via en overlæge sted. Der skal således fremadrettet
anvendes den samme procedure som i år, dels opslag, dels henvendelse til de ledende
overlæger med opfordring til at indstille kandidater.

√

Forslag til videnskabeligt program EFORT 2014:
4 fagområder har svaret og
GE sender svarene videre til EFORT.
Promoting Istanbul 2013:
Den fremsendte fil er lagt på hjemmesiden..

d.
√
e.
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18.

Eventuelt
SO orienterede om at der er kommet en ny specialeplan juli 2012.
Næste møde holdes mandag d. 24. september 2012 kl. 8.00 på Hotel Crown Plaza i Tårnby. Mødet
efterfølges af møde i Kirurgisk Forum samme sted.
Godkendt på bestyrelsesmøde 24. september 2012
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