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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB INTERNATMØDE
Torsdag d. 17. og fredag d. 18. januar 2013
Hotel Sixtus, Middelfart
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.

Strategiplan nye indsatsområder
Den eksisterende strategiplan, som er godkendt på generalforsamlingen 2011, ligger på hjemmesiden. Det
overordnede ansvar for strategiplanen ligger fremover hos KH, og den til enhver tid gældende udgave kan læses
på Dropbox. Der skal ved næste BM påføres ansvarspersoner, og den vil blive løbende ajourført ved fremtidige
bestyrelsesmøder.
GE skriver emnet på dagsordenen til næste BM
Forslag til emner, der skal arbejdes med fremover:
 Medlemmernes opfattelse af DOS (OR)
 Forholdet til industrien (P’erne)
 DOS` forhold til offentlige myndigheder (CMJ)
 Forhold til internationale samarbejdsorganisationer i forh. til kliniske retningslinjer (CMJ)
 Stramning af tilbagemeldinger til DOS fra personer, der repræsenterer DOS i forskellige råd og udvalg.
Evt. en årlig status. (SLJ)
 Overholdelse af ELNI-krav (HP)
 Ajourføring af hjemmesiden, således at den virker på alle platforme (SLJ)
 Evt. tiltag til oversættelse af mest brugte sider af hjemmesiden til engelsk (SLJ)
 Omstrukturering af hjemmesiden, TU inviteres til bestyrelsesmøde i marts (SLJ)
 Forholdet mellem Nationale Kliniske Retningslinjer (SST) og korte kliniske retningslinjer. Evt.
afholdelse af et seminar med gennemgang af forskellen på de to retningslinjer samt en gennemgang af
revideringsprocessen. (CMJ)
 Oversigt over datakomplethed/ og indberetningspligt (CMJ)
 Forskningsregistrering, promovering af Fellow Ship i udlandet (nyhedsbrev) (OR)
 Promovering af DOS Ph.d.prsi, pris for bedste artikel samt DOS Fellow ship pris via hjemmesiden
(OR/SLJ)
 Større samarbejde mellem de tre uddannelsesregioner med henblik på rekruttering/ansættelsessamtaler
(NWP)
 Beskrivelse af fase IV uddannelsen på hjemmesiden.( NWP)
 Evaluering af begrebet ”Specialisteksamen, fokusområde (NWP)
Ovenstående liste tages op på bestyrelsesmødet 13.03.2013

2.

Forholdet mellem YODA og DOS
Der er enighed om, der er behov for en styrkelse af forholdet mellem YODA og DOS. Man drøfter forskellige
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måder, og der er enighed om, at vejen må være at YODA på sigt bliver repræsenteret i UDDU. Vejen kan blive
at udvide UDDU med et ekstra medlem fra YODA, eller man kan vente til der skal vælges ad naturlig vej.
BD vil til næste BM udarbejde forslag til evt. vedtægtsændringer.

3.

Politik for introduktion af nye behandlinger
Skal DOS have en politik for introduktion af nye behandlinger og implantater, og hvordan skal den i så fald
differentieres og implementeres?
SO vil til næste BM udarbejde forslag til et notat.

4.

Kliniske retningslinjer indenfor fagområderne
Tre fagområder er vendt tilbage med forslag til emner til Klinikske Retningslinjer, og der skal afholdes et
seminar for de aktuelle fagområder, der skal udarbejde NKR. Der er interesse for at flere fagområder arbejder
på tværs med udarbejdelse af Korte Kliniske Retningslinjer (KKR). KU vil udarbejde en manual til brug for
udarbejdelse af KKR.
GE sætter emnet på dagsordenen til næste BM

5

Train the trainer og evaluering af YL
Der er behov for styrkelse af de uddannelsesansvarlige speciallægers kompetencer, specielt i den pædagogiske
rolle. Det foreslås, at der kan oprettes en række speciale-specifikke kurser for uddannelsesansvarlige
overlæger/vejledere. Kan med fordel lægges i forbindelse med kongressen.
Emnet sættes på til behandles på et senere bestyrelsesmøde.
Train the trainer skal være et fokusområde i strategiplan 2013.

6

2. bulletiner årligt
Der er enighed om at det ikke er aktuelt, men at det aktuelle layout evt. skal ændres. SLJ skal udsende et
særnummer af nyhedsbrevet.
SLJ udsende nyhedsbrev omhandlende Uddannelsdagen (NWP).
KKR (CMJ) udsendes senere.
Internatmødet og strategiplanen. (SO)

.
7.

Tilmeldingspolitik og evt. gebyr ved DOS Kongressen
Prisen for elektronisk betaling via hjemmesiden for gallamiddagen skal undersøges hos TU
Tilmeldingsblanketten på hjemmesiden skal ændres, således at det fremgår, om der er tale om et medlem eller
ikke. Industrien og foredragsholdere kan derved tilmelde sig gallamiddagen som ”ikke medlem”.
Tilmelding til gallamiddagen sker særskilt (som ikke medlem).
Ikke lægelige mødedeltagere skal i forvejen tilmelde sig til GE, som vil sørge for navneskilte til dem.
Muligheden for elektronisk afstemning via mobiltelefon skal undersøges på Radisson.

8.

Formandskandidat til UDDU
De enkelte foreslåede kandidater bliver gennemgået, og målt på forskellige parametre.
Mødet sluttede 18. januar 2013 kl. 11.55.
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 13. marts 2013
Søren Overgaard/ge
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