DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 6. maj 2013, kl. 9.30
Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense,
Patienthotellet, mødelokalet 6. sal syd.
Referat
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Benn Duus (BD), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ),
Niels Wisbech Pedersen (NWP), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

1.

Godkendelse af dagsorden:
Den fremsendte dagsorden blev godkendt med enkelte tilføjelser.

2.
a.

Godkendelse af referat fra møde 13. marts 2013:
Referatet blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.

3.
a.

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:
Høring over forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes:
Taget til efterretning.

√

4.
a.

Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og andre myndigheder (fast punkt)
Der har ikke været kontakt til pressen i DOS-regi siden sidste bestyrelsesmøde.

b.

√

Svar vedr. henvendelse omkring kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af
bevægeapparatet:
SST har fremsendt et svar til Dansk Kiropraktorforening og Danske Regioner. SST er helt på
linje med DOS’ bekymring. Det udtrykkes klart, at kiropraktorerne skal holde sig til deres eget
fag. Såfremt man ønsker at udarbejde retningslinjer, som i dette tilfælde billeddiagnostik, skal
det ske i samarbejde med relevante specialer.

c.

√

Orientering fra National Databasedag:
SLJ refererer kort fra mødet.
Der kan være et problem i at årsrapporterne skal stilles op efter en generisk model, der ikke
passer til alle databaser. Der er enighed om, at det er vigtigt, at rapporterne er overskuelige og
dermed anvendelige, og at der godt kan gøres indsigelser mod strukturen i rapporterne.
SLJ anmodes om at tage emnet om ved næste styregruppemøde i Den Ortopædiske
Fællesdatabase (DOF).
Det er vigtigt at man i styregruppen er klar over at databaserne er en del af patientsikkerheden.
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SO foreslår at KU afholder et møde med de registeransvarlige samt formanden for RKKP med
henblik på at diskutere rapporternes struktur og indhold, handlemuligheder, forpligtelser overfor
myndigheder i forbindelse med forespørgsler og andet, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at der
er deltagere fra kompetencecentret. GE sætter emnet på agenda på Sixtus 2014.
d.

√

Debatpanel - medicinsk udstyr:
Forbrugerstyrelsen har inviteret til en debatdag med emnet at forbedre forholdene for patienterne
på området medicinsk udstyr. SO er inviteret til at sidde i et debatpanelet, hvor der også vil være
repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Debatten falder fint sammen med DOS´ ønske om at forbedre patientsikkerheden og muligheden
for at spore implantater.

e.

√

Svar: Høring over Sundhedsstyrelsens Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring
mod forvekslinger i sundhedsvæsenet:
Vejledningen er i alt sin enkelthed en præcisering af ”de 5 trin”. Den har været flere år undervejs
og er blevet overhalet af WHO’s ”Sikker Kirurgi”. DOS har givet enkelte kommentarer.

f.

√

Besøg fra Thailand:
Besøget er udsat til et endnu ikke fastsat tidspunkt.

g.

√

ECTES 2013 - Information regarding ILC The Trauma Surgeon - Different Countries, different
challenges, constructive solutions?
Henvendelsen har været sendt videre til traumeselskabet, som har svaret.

h.

√

Indstilling til Udvalg for Medicinsk Udstyr - KORT FRIST - svar LVS 25. april:
Behandles sammen med punkt 5k, hvor teksten kan læses.

5
a.

√

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen
Dialogmøde med SST (Henrik G. Jensen og Vagn Nielsen):
CMJ og SO samt Søren Solgaard (SS) har været til møde med Henrik G. Jensen fra SST bl.a.
vedr. den verserende sag om et nyt blandesystem til cement. SO refererede kort fra mødet. Der
mangler stadig klinisk dokumentation for det aktuelle blandesystem. Emnet ”sporing af
medicinsk udstyr” blev ligeledes drøftet, hvor SST mener, at dette skal ske via
Landspatientregisteret (LPR). DOS finder ikke en løsning med LPR er realistisk indenfor
overskuelig fremtid, hvorfor der er behov for en mellemløsning. SO foreslår derfor, at DOS
indkalder til et møde med deltagelse af aktuelle personer.
SO har kontaktet Henrik G. Jensen, og der vil blive indkaldt til et møde, hvor KH og CMJ vil
deltage.
SST vil gerne informeres, når der foreligger trends fra de nationale databaser.
Søren Solgaard har fremsendt udkast til et nyhedsbrev vedr. et nyt blandingssystem til en
cement. Det fremsendte brev tilrettes.
GE sætter emnet på til næste BM.
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b.

√

Valg til generalforsamlingen 2013
HP genopstiller, SLJ genopstiller, CMJ genopstiller. NWP opstiller ikke
Medlemmerne af KU kan genudpeges for 3 år.
GE sætter emnet på dagsorden til generalforsamlingen.

c.

√

Til ministeren: lov om ændring af lov om medicinsk udstyr (sporbarhed af implantater):
På baggrund af en henvendelse til SST, udarbejdet i samarbejde mellem Gigtforeningen (GF) og
DOS, har DOS modtaget et svar fra Sundhedsministeren vedr. sporbarhed af implantater. Der
findes ikke indikation for at svare på brevet.

d.

√

Referat fra møde med Gigtforeningen (GF):
SO refererer kort fra mødet med GF. GF er en meget nyttig samarbejdspartner. Har et godt
kommunikationsnetværk.

e.

√

Vigtig melding fra Sundhedsstyrelsen vedrørende Plexus funktionen:
SST fastholder funktionen på et hospital. Enkelte patienter med forløbsopstart før den nye
specialeplan kan fortsætte deres forløb lokalt.

f.

√

Opsigelse Magne Juhl:
Opsigelsen er taget til efterretning.

g.

√

Periacetabular osteotomi ansøgning:
SO svarer Svend Erik Østgaard, at DOS ikke forholder sig til spørgsmål omkring placering af
funktioner.

h.

√

RADS vejledning vedr. tromboseprofylakse ved ortopædkirurgi:
Der har været afholdt møde, hvor SO og BD deltog. Det er et klart problem, hvis de
videnskabelige selskaber er uenig i de behandlingsvejledninger, der udgår fra RADS.
Der er endnu ikke truffet afgørelse.
SO og BD skal til nyt møde I Danske Regioner vedr. RADS.

i.

√

Invitation to 2013 Annual Meeting of The American Orthopaedic Association:
KH har tidligere deltaget i dette møde, og mener ikke, at det er af interesse for DOS.

j.

√

LVS inviterer til specialeforum om specialeplanlægningen 16. maj 2013 kl. 13.30 - 16.30, Hotel
Hilton Airport:
KH og NWP vil deltage.
GE sætter punktet på til næste møde.

k.

√

Indkaldelse til udvalg vedr. medicinsk udstyr - opstartsmøde 13. maj:
LVS har på anmodning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bedt de specialebærende
selskaber om at foreslå repræsentanter til ”Udvalg for Medicinsk Udstyr”. DOS fik ikke sæde i
dette udvalg, men i en tilknyttet ressourcegruppe (BD) til støtte for arbejdet i ovennævnte
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udvalg.
Desuden skal der afholdes et opstartmøde i ministeriet, hvor SST har inviteret SO, der har anden
uopsættelig aftale. Anders Odgaard vil derfor deltage.
l.

√

Forespørgsel vedr. arbejdsgruppe om skambid:
SO melder tilbage til LVS, at sagen ikke er af interesse fra DOS.

m.

√

Høring af taksterne for 2014:
Der er netop udsendt materiale til en høring om takster for 2014.
Der er oprettet nye grupper.
KH vil kontakte DRG-udvalget og anmode dem om at udarbejde et svar til Statens Seruminstitut
og med orientering til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer melder tilbage til KH på samme vis.

n.

√

Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang
indenfor sundhedsvæsnet:
KH orienteret kort om ændringerne i loven, som tages til efterretning.

6.
a.

UDDANNELSESUDVALGET
Orientering fra LVS til selskaberne vedr. de specialespecifikke kurser:
SST vil reducere budgettet til de specialespecifikke kurser. Det ortopædkirurgiske speciale kan
ikke holde sig inden for det nye budget, og Per Wagner Kristensen (PWK) har gjort opmærksom
på dette, hvorefter der er tildelt flere penge til uddannelse. Den aktuelle kursusrække kan derefter
fortsætte uændret.

√

b.

√

Inspektorrapport fra besøg d. 29. november 2012 på Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk
Sygehus Esbjerg:
Der er enighed om at rapporten ser vældig pæn ud, fraset enkelte områder, som vurderes at
kunne håndteres.

c.

√

Indstillinger til arbejdsgruppe vedr. evaluer.dk - LVS skal udpege 3 personer. Svar LVS 6. maj:
Alle der har gennemgået et uddannelsesforløb skal evaluere forløbet via sitet evaluer.dk
Der skal derfor vælges 3 faglige repræsentanter til dette. DOS er anmodet om at indstille
kandidater i forbindelse med kirurgi. Der drøftes forskellige kandidater.
NWP vil kontakte kandidaten og derefter sende indstilling til LVS.

d.

√

EBOT Training Requerment for Trauma and Orthopaedics:
Der har gennem de sidste mange år foreligget en charter for lægeuddannelserne i Europa, denne
behandles nu i EBOT sammenhæng. NWP er blevet anmodet om at kommentere den nye
udgave.
NWP har svaret og angivet nogle få ændringer.
NWP orienterer om, at der findes divergenser i forhold til den danske uddannelse, men at der
kun er tale om anbefalinger, og at det altid vil være de nationale krav, som er gældende.
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e.

Uddannelsesdag 2013
Fremmødet var pænt, samme tilslutning som sidste år ca. 100 kursister, men der er stadig
problemer med manglende deltagelse af de uddannelsesansvarlige overlæger, hvor der kun
deltog 13.
HP fremlægger økonomien på næste møde
Der er enighed om, at uddannelsesdagen skal synliggøres mere, og at den skal gentages næste år.
Der er ligeledes enig om, at uddannelsesdagen skal markedsføres bedre.

7.
a.

KVALITETSUDVALGET
Strategi for revision af referenceprogrammer:
SO foreslår at KU gennemgår de foreliggende referenceprogrammer, mhp at identificere og
prioritere områder af generel karakter, der skal opdateres.
CMJ tager emnet til drøftelse på næste møde i KU.

b.

Nationale udvalg for kliniske retningslinjer.
BD har været til møde i NKR. Der er indkommet 250 forslag til emner. Udvalgsproceduren er
svær, men distale radius frakturer er udvalgt blandt 20 andre, om end ikke med udarbejdelse i
2013.
Der er enighed om at der på fremtidige BM skal være afrapportering fra de 3 udvalg/arb.grupper
i relation til Sundhedsstyrelsens arbejde med Nationale Kliniske retningslinjer (NKR):
 SST´s Nationale udvalg for NKR: BD
 SST´s metodearbejdsgruppe for NKR: CMJ
 SST´s arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR: KH
GE sætter punkterne på som faste punkter på agendaen ved fremtidige BM.

8.
a.

9.
a.

√

√

VIDENSKABELIGT UDVALG
Skabelon for tilbagemelding fra afdelingerne om aktuel forskning:
Der var enighed om at erstatte med et link, til de enkelte afdelingers hjemmesider, hvor man kan
finde forskningsansvarlige kontaktpersoner.
OR udarbejder udkast til tekst til hjemmesiden, som drøftes på augustmødet.
Strategiplan
Gennemgang af opfølgningsskema til strategiplan 2013:
Punkt 6: Stramning af tilbagemeldinger til DOS fra personer, der repræsenterer DOS i
forskellige råd og udvalgt. Evt. en årlig status (SLJ):
KH udarbejder et brev til næste møde.
Punkt 9: evt. tiltag til oversættelse af mest brugte sider af hjemmesiden til engelsk (SLJ)
SLJ udarbejder en forside med engelsk tekst, ganske kort. Forelægges til næste møde.
Punkt 10: Omstrukturering af hjemmesiden (SLJ)
Der er fremkommet kontrakt, behandles seneres under dette møde. KH udarbejder brev til TU
med indkaldelse til møde 27. august .
Punkt 11: Forholdet mellem Nationale Kliniske Retningslinjer (SST) og Korte Kliniske
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Retningslinjer (CMJ).
KKR og NKR: der skal udarbejdes en plan for, hvornår/hvor ofte disse skal revurderes.
CMJ udarbejder en disposition til KKR til fremlæggelse på junimødet.
Punkt 15: Større samarbejde mellem de tre uddannelsesregioner med henblik på
rekruttering/ansættelsessamtaler (NWP)
Fælles fodslag bringes op på næste møde i UDDU og med orientering ved næste BM (NWP).
b.

Politik for introduktion af nye behandlinger og implantater
GE sætter punktet på igen til næste BM
GE sætter punktet på til drøftelse med industrien på Sixtus

c.

Gennemgang liste over DOS ansvarspersoner og deres rutiner:
GE havde forud for mødet fremsendt en liste over aktuelle personer. Listen bliver gennemgået og
tilrettet.
KH gennemgår listen og kommer med forslag til næste BM mhp. de repræsentanter, der skal
kontaktes.
GE skriver til Jes Bruun Lauritzen om han repræsenterer Trygfonden.

10.
a.

√

Kongressen
Ajourføring og endelig godkendelse af timetable og symposier:
Timetable gennemgås og godkendes.

b.

√

Gennemgang af spørgeskema til hjemmesiden efter kongressen:
OR har udarbejdet et udkast til et spørgeskema til evaluering af kongressen.
Skemaet tilrettes.
GE sætter Spørgeskemaet på dagsordenen ved næste møde.

c.

√

Udkast til drejebog:
Det fremsendte udkast godkendes, blot skal de påførte navne udskiftes med funktioner, hvor det
er muligt.

d

Forhåndsreservation på kongreshotellet til kongressen i 2016 og 2017
Der indhentes tilbud for 16. og 17.
GE kontakter hotellet.

e

PC til kongressen
GE kontakter fagområderne med anmodning om at de selv medbringer lap top til deres
fagområdemøder om onsdagen.

11.
a.

√

Website
Forslag til kontrakt med SundVision:
Der er fremsendt forslag til kontrakt fra SundVision.
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Denne gennemgås, og der er enighed om at følgende punkter skal drøftes med SundVision:
 Artikeldatabasen skal udgå
 Antal nyhedsbreve skal gennemgås
 Der skal fastlægges en timepris ud over det i kontrakten anførte
 Betalingsbetingelserne skal drøftes, evt. 4 x årlig
 Misligholdelse af aftalen fra virksomhedens side
 Det skal specificeres at DOS har rettighederne til website
SO vil indkalde TU til et møde, hvor KH, HP, SLJ og SO skal deltage
Der stiles modet møde forud for bestyrelsesmødet 27. august, som holdes i Odense

12.

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Intet under dette punkt.

13.

Selskabets økonomi
Intet under dette punkt.

14.
a.

√

DOS Fonden
Opsummering fra behandling af ansøgninger marts 2013:
Man drøfter beløbet for fremtidig udbetaling til AO-kurser i DK, da disse er dyrere end AOkurser i UK. Der er enighed om beløbet skal forhøjes til kr. 8.000.

b.

√

Skatteforhold for fondsmodtagere:
Der har hersket tvivl om, hvordan donerede beløb fra DOS fonden skal beskattes.
GE sætter punktet på næste møde til udredning fra AB.

c.

√

Drøftelse af teksten på hjemmesiden vedr. ansøgningsprocedure:
Med baggrund i fremkomne fortolkningsproblemer af teksten på hjemmesiden ved sidste
uddeling, har BD gennemgået teksten og fremsendt forslag til ændringer. Bestyresen gennemgår
og tilretter disse ændringer.
SLJ retter teksten og ansøgningsskemaet på hjemmesiden.

15.
a.

Bulletinen
Udkast til indhold
SLJ har udarbejdet forslag til en ændret rækkefølge i indholdsfortegnelsen.
Denne godkendes.

b.

Drøftelse af forslag til ændret lay out og ny struktur til Bulletinen
SLJ gennemgår muligheder for anden form for kongresinformation end bulletinen, og der er
enighed om, at der skal fremstilles en foldet pamplet i A6 format med programmet.
SLJ har desuden udarbejdet et nyt layout til DOS bulletinen, som fremover fortsat kun vil
indeholde program og abstractoversigt. Der er dog enighed om, at tryksagen fortsat skal betegnes
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DOS Bulletin og logo og forside skal bibeholdes, blot skal indholdsfortegnelsen erstattes med en
illustration. Der er enighed om at det nye lay out skal udarbejdes af en professionel
reklamemedarbejder.
GE kontakter Kandrup med henblik på forslag til et lay out til programmet
GE kontakter Kandrup vedr. pamflet
C

Betaling via hjemmesiden
Der skal oprettes mulighed for betaling til firmafrokost og gallamiddage via hjemmesiden. Dette
forudsætter et sæt handelsbetingelser, som skal godkendes af køberen, som ved al anden handel
på internettet. SLJ har fremsendt forslag til sådanne handelsbetingelser. Det er kassereren, der
tegner indkøbsbutikken på internettet.

16.
a.

√

b.

√

EFORT Q1 2013 report:
BD orienteret kort om den nye site EFORT.net. Der er tale om et forholdsvis nyt initiativ, med
megen nyttig information.
GE sætter EFORT.net på agendaen til næste BM, hvor BD vil give en ”tur”

c.

√

NOF Spring meeting 2013 in Gotland, Sweden:
NOF vil blive associate medlem til EFFORT.
KH refererer fra NOF kongressen i Visby på Gotland. Fint overskud fra mødet i Tallinn.
Der var skuffende ingen deltagelse fra Acta-board. Deltagerlandene annmodes om at komme
med forslag til NOF Honorary Member, hvorfor GE sætter Honory Member på til næste BM.
Den Islandske delegat foreslog at NOF møderne fremover bruges til formøde til EFORT, således
at landene står samlet i EFORT regi.
Der blev nedsat to arbejdsgrupper henholdsvis vedr. uddannelse og kliniske guidelines.

17.
a.

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
Nurse scholarships ad for National Societies_28032013:
Taget til efterretning.

Eventuelt
SPAM-problemer:
SO, GE og SLJ er meget plaget af spam, men det ser ud som om det er et isoleret problem til
netop den konkrete president e-mail adresse.
SLJ vil undersøge sagen.
Næste møde foregår i Dragør. Ved dette møde skal regnskabet for DOS fonden underskrives og
AB skal deltage fra kl. 10.00. GE inviterer AB til kl. 10.00

Mødet sluttede kl. 16.45
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 18. juni 2013/SO/ge
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