DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 22. oktober 2013 kl. 17.00
Radisson Blu Hotel, mødelokale 2620, 26. etage
Referat
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Benn Duus (BD), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ),
Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) (til kl. 18.30) og Gitte Eggers (GE) ref.
Afbud: Niels Wisbech Pedersen

1.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser

2.
√

Godkendelse af referat fra møde:
Gennemgang af referat fra møde 2013.09.23:
Referatet blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.

3.
a.

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:
Kommende politikpapirer fra Verdenslægeforeningen (WMA) vedr. fungal disease, paillomavirus og
mor-barn-HIV-infektion - kommentarer fra selskaberne?:
Taget til efterretning.

√

b.

√

Høring: Udkast til NRK:fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen:
Taget til efterretning.

c.

√

Call for expression of interest for European Commission Expert Group on Rare Diseases:
Taget til efterretning.

d.

√

Forebyggelsespakken om stoffer i høring. Svar til LVS senest 4. november:
Taget til efterretning.

4.
a.

Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og andre myndigheder (fast punkt):
Der har ikke været kontakt af relevans siden sidste bestyrelsesmøde.

b.

Orientering vedr. SST´s nationale udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR):
BD orienteret kort fra seneste møde i udvalget. Emnet ”Håndledsnære frakturer” er nu prioritet til at
skulle blive en NKR. Styregruppen for NKR ønsker at genoptræningsperioden prioriteres.
Man afventer svar vedr. assistance til det omfattende kliniske skrivearbejde.
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c.

Orientering vedr. SST´s metodearbejdsgruppe for Nationale Kliniske Retningslinjer:
Ikke behandlet.

d.

√

Orientering vedr. SST’s arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR:
Gennemgang af referat:
KH orienterer kort fra mødet. Referat er fremsendt. Det udarbejdede materiale kan ses som en
”værktøjskasse”, som skal hjælpe med implementering af NKR og brugen af disse. Næste møde er
planlagt til ultimo november, og bliver formentlig sidste møde i arbejdsgruppen.

e.

√

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID'er og lægemidler mod svage smerter:
Taget til efterretning.

f.

√

LVS orienterer: Angående STARS - Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata:
DOS vil ikke blive repræsenteret i STARS.

g.

√

Invitation to join WOA (World Orthopedic Alliance):
DOS har modtaget en invitation til det første møde i WOA. KH har svaret at DOS ikke vil være
repræsenteret.

5
a.

√

b.

√

Referat fra møde i Kirurgisk Forum 23.09.13:
Referatet bliver kort gennemgået. SO tog emnet om Politik for implementering af nye
behandlingsmetoder/medicinsk udstyr/implantater op, og der udspændt sig en god diskussion.
Jens Hillingsø har svaret LVS på deres henvendelse vedr. landsdækkende og nationale kliniske
kvalitetsdatabaser, som blev udsendt midt i sommerperiode og med meget kort svarfrist. LVS er
brevet anmodet om at tage initiativ til en ny høringsrunde.
Der har været strøtanker om et fælles årsmøde for de kirurgiske specialer, men det er der ikke
tilslutning til i DOS. Meddeles ved næste møde i KF.

c.

√

LVS ønsker kommentarer til initiativ i regi af Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning:
Der er enighed om, at det er tvivlsomt, hvor meget en sådan database vil få af betydning.
SO har svaret dette til LVS.

d.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen
Indstilling af kandidater til Marie og August Krog Prisen:
Der er enighed om at indstille overlæge Cody Bünger.
SO afsender indstilling til Marie og August Krog Fonden.

Dialogmøder med YODA:
Der holdes møde med YODA torsdag under kongressen mellem 13.00 – 13.30. Formålet er bl.a. at
fastsætte emner til et fremtidigt møde. Kunne evt. holdes i forbindelse med Sixtus. YODA anmodes
om at fremsende forslag til emner til det YODA/DOS dialogmøde inden næste BM i DOS.
GE sætter det på dagsordenen til både næste BM og til Sixtus.
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e.

√

Skift af hjemmesideløsning for YODA:
YODA har skiftet hjemmesideleverandør, da man ikke er tilfreds med fleksibiliteten hos SundVision.
Den nye side har et pænt lay out.

f.

√

Sixtus 2014, foreløbig agenda, ny strategiplan:
Det fremsendte udkast til agenda bliver gennemgået og supplerende emner ført på. Det blev aftalt at
hovedemnet bliver KKR og politik for introduktion af ny behandlinger, implantater, og medicinsk
udstyr. Derfor skal KU deltage i fællesmødet med bestyrelsen, mens VU og UDDU afholder egne
møder
GE arbejder videre med dagsordenen, som endelig fastlægges på næste møde.

g.

√

Indsamling af forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer (NKR) - svar LVS søndag 3.
november:
Fremtidige emner har været drøftet. Der er enighed om, at vi ikke skal indstille emner i denne runde

h.

√

LVS er alvorligt bekymret for fremtiden for dansk registerforskning:
Der er sat en proces i gang med at samle alle kliniske databaser på SSI. Dette bekymrer LVS, som
derfor har kontaktet Sundhedsministeren.
SO pointerer det vigtige i at notere sig at formålet med databaserne er kvalitetsudvikling og styring
samt forskning. Netop forskning er for første gang nævnt i udkastet til den nye betænkning, hvilket er
positivt. Den faglige involvering er eksistentiel.

i.

√

Invitation til LVS' repræsentantskabsmøde torsdag den 7. november 2013:
De bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed, deltager. Der er ikke bedt om forudgående tilmelding.

j.

√

Udpegelse af medlem til NIR på SSI, Central Enhed for Infektionshygiejne:
Der skal udarbejdes en national infektionshygiejnisk retningslinje. SSI har ønsket at overlæge JensErik Varmarken, Næstved, deltager i dette arbejde, da han tidligere har deltaget i en arbejdsgruppe
om NIR. DOS indstiller JEV
SO svarer SSI
JEV anmodes om at melde tilbage til selskabet med en kort orientering efter møderne.

k.

√

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID'er og lægemidler mod svage smerter:
Emnet er behandlet tidligere (punkt 4e)

l.

√

VS_Høring - Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i
sundhedsvæsnet:
Der er intet kontroversielt i denne vejledning, som tages til efterretning.

m.

√

Sagkyndige til Patientombuddet:
Patientombuddet har fremsendt ansøgning for en række kandidater, med anmodning om, at selskabet
tager stilling til om de aktuelle kandidater er særligt egnende til funktionen som sagkyndig i
Patientombuddet.
Kandidaterne gennemgås og alle findes kvalificerede.

.
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SO vender tilbage til Patientombuddet med svar.
n.

√

Høring: Forslag til ændring af lægemiddelloven mv.:
Der er tale om et stor og tung emne. Hovedelementet drejer sig om samarbejde med industrien, der er
behandlet på et tidligere bestyrelsesmøde
Selskabet tager ændringen til efterretning.

o

Tertier profylakse (osteoporose)
SO og HP har deltaget i et møde om osteoporose, hvor der under mødet blev udarbejdet et
kommissorium,
GE sætter punktet på BM i december.

6.

UDDANNELSESUDVALGET
Emner udsættes til næste møde.

7.
a.

√

KVALITETSUDVALGET
Gennemgang af udkast til paradigme til Korte Kliniske Retningslinjer:
Den tidligere fremsendte skabelon er ændret lidt og bliver gennemgået.
Der er enighed om at arbejdsprocessen skal være så enkel som mulig, men alligevel baseres på
begreber som GRADE, Agree og PICO. Det er vigtigt at pointere at KKR er momofaglige, og den
beskrivende tekst skal skrives i korte handlingsorienterende termer med oplysning om, hvem teksten
retter sig mod. Der skal i teksten være links til de begreber, der anvendes i teksten.
Vedr. arbejdsbyrden er deltagerne i KU indstillet på at yde den nødvendige arbejdsindsats
Der skal udarbejdes én KKR pr. fagområde ad gangen i KU-regi. Vigtig at emnerne er nøje udvalgt,
bliver klart formuleret og drøftes i KU mhp at alle fagområder får indblik i processen
GE skriver emnet på til mødet med fagområderne på Sixtus torsdag eftermiddag.
CMJ arbejder videre med processen, som tages op igen på Sixtus.

b.

√

Referat fra møde i KU i september 2013:
Der vil med tiden blive sat en formular om KKR på hjemmesiden.

c.

√

Ortopæd kirurgi opdaterede dataopgørelser for kvalitetsindikatorer:
SO og CMJ har begge svaret SSI, som orienterer om, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for
yderligere kommentarer fra DOS. Der vil i starten af 2014 blive udsendt nyt materiale, som til den tid
skal videresendes til bearbejdning i fagområderne.

8.
a.

VIDENSKABELIGT UDVALG
Forslag til forsknings-symposierække:
Emnet har været drøftet i VU, som foreslår at symposierne bliver rettet mod alle deltagere og ikke
kun mod yngre læger. Symposierækken lægges under DOS Kongressen i en række med 3 og en
tidshorisont på 1 time.
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OR anmodes om at fremkomme med forslag til emner til internatmødet på Sixtus
VU arbejde desuden videre med forslag til et symposium om AGREE, PICO og GRADE til DOS
Kongressen 2014.
b.

√

Tiltrædelsesforelæsninger fra professorer:
Der er efter udgivelse af DOS Bulletinen med programmet til kongressen, fremkommet navne på
personer, der kunne være aktuelle til en professorforelæsning, hvorfor disse inviteres til at holde
forelæsning i 2014.
Ole Rahbek kontakter de pågældende.
Bestyrelsen vil udarbejde en liste over tidligere afholdte professorforelæsninger, samt hvem der er
blevet tilbudt og har sagt nej tak.
Ole Rahbek London
OR er blevet ansat i London fra 1. januar 2014 og ca. 14 mdr. fremad. Har intension om at fortsætte
med sine DOS aktiviteter, som i perioden kan ske via mail og gerne deltagelse i de væsentligste
møder. Dette godkendes af en samlet bestyrelse.

9.
a.

Strategiplan
Opfølgning på punkter fra strategiplan 2013, Hvad mangler vi?:
Punkterne på den aktuelle Strategiplan er gennemført.
GE skriver ny strategiplan på agenda til næste BM.
KH vil forud for næste BM anmode Bestyrelsen om at fremsende forslag til emner til ny strategiplan,
”Strategiplan 2014”.
Ny ”Strategiplan 2014” skal drøftes på internatmødet på Sixtus.

10.
a.

√

Kongressen
Kort gennemgang af program, inkl. det sociale program:
 Velkomsten i de 3 sale fordeles mellem BD, KH og SO:
 Der vil i lokalerne blive fremlangt retningslinjer for chaimen til de enkelte symposier.
 OR skal inden posterwalken orientere om posterkonkurrencen.
 Program for gallamiddagen gennemgås.
 Det skal overvejes, om man på sigt kan flytte uddelingen fra Guildalfonden til umiddelbart
efter Guildalforelæsningen.

b.

√

Gennemgang af generalforsamlingen:
Generalforsamlingen bliver gennemgået.
SO vil kort via en PPP orientere om kandidat til formandsposten til UDDU.

c.

Formandens mundtlige beretning:
SO gennemgår kort hvor stor detaljeringsgrad, der vil bliver benyttet ved den mundtlige beretning.

11.
a.

Website
Drøftes ikke ved dette møde.
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12.
a.

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Drøftes ikke ved dette mød.

13.
a.

Selskabets økonomi
Foreløbig status for kongressen:
HP gennemgår overordnet det til dato foreliggende regnskab.

14.
a.

DOS Fonden
Uddelinger 25.10.2013:
BD foretager uddelingerne.

15.
a.

Bulletinen
Kommentarer til nyt lay out for bulletin og abstractbog samt pamflet:
Der er enighed om at det nye lay out af både Bulletin og Abstractbog er pænt.

16.
a.

√

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
SOFCOT/ NOF, invitation til NOF Working Group of Education:
Selskabet er inviteret til at deltage i den franske kongres SOFCOT, men der er enighed om, at der
ikke skal være deltagelse fra DOS.
NOF har ønsker samarbejde om uddannelse og guidelines.
• UDDU anmodes om at svare på denne henvendelse.
• Emnet sættes på næste BM.

b.

√

NOF Helsinki 7. – 9. maj 2014:
Der tages senere stilling til hvem der deltager i kongressen.

17.
a.

Eventuelt
Lægehåndbog, ekstra forfatter.:
Der er ønske om ekstra redaktører. KH gives mandat til at udpege en sådan.

b.

Henvendelse fra et medlem:
Et medlem har foreslået, at der forud for valg på generalforsamlingen, på hjemmesiden kort beskrives
den ledige post, samt at der foreligger en bedre beskrivelse af de forskellige udvalgs ressortområder.
Der er enighed om at udvalgene kan beskrives bedre
SK, CMJ og OR fremsender til næste møde en beskrivelse af hver deres udvalgs ressortområder.
SO orienterer det pågældende medlem om, selv at fremlægge under generalforsamlingen.
GE sætter emnet på til mødet på Sixtus.

c.

Spørgsmål om dækning af udgifter for udvalgsmedlemmer:
Der er indkommet et spørgsmål om, hvem der dækker udgifter (rejse og ophold) i forbindelse med
udvalgsmedlemmers deltagelse i forskellige møder og kongresser i DOS regi, aktuelt deltagelse i
SICOT. DOS står for udgifter i forbindelse med deltagelse på SICOT.
GE skriver emnet på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde
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Mødet sluttede kl. 22.45.
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