DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 27. august 2013, kl. 9.30
Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense,
Patienthotellet, 8. sal, mødelokale Syd (til højre)
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:

2.
a.

√

Godkendelse af referat fra møde:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2013:
Referatet godkendes og kan lægges på hjemmesiden

3.
a.

√

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:
Høringsudkast til NKR for hjerterehabilitering, svar 6. august:
Taget til efterretning.

b.

√

Høring: Udkast til ændringsbekendtgørelse vedr. kunstig befrugtning - svar LVS 13. august:
Taget til efterretning.

c.

√

Høring over bekendtgørelser om ændring af tilskud til kontrolydelser i tandplejen – svar til LVS senest 4.
juli:
Taget til efterretning.

d.

√

Høring: Udkast til lovforslag og bekendtgørelser vedr. implementering af patientmobilitetsdirektivet svar LVS 15. august:
Taget til efterretning.

e.

√

Høring af Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme - svar LVS 26.
august:
Taget til efterretning.

f.

√

Høring ang. National Klinisk Retningslinje for Demens - svar LVS 9. august:
Taget til efterretning.

g.

√

Høring - vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, hurtig udredning og information til
henviste patienter:
Taget til efterretning.

4.
a.

√

Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og andre myndigheder: Fakta tjek:
SO er fra en journalist fra DR blevet bedt om fakta vedr. resultater fra DHR. SO gør journalisten
opmærksom på, hvorledes at tallene skal læses.
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Orientering vedr. SST´s nationale udvalg for NKR (fast punkt)
Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde i DOS.
Orientering vedr. SST’s metodearbejdsgruppe for NKR (fast punkt):
Der er intet nyt fra metodearbejdsgruppen.
b.

√

Orientering vedr. SST´s arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR (fast punkt):
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde i DOS.

c.

√

Medical device registries - cross-border Patient Registries Initiative - forespørgsel fra
Sundhedsstyrelsen:
Der er fra EU et ønske om at oprette cross-border patientregistre inden for specifikke sygdomme,
hvorfor DOS er blevet bedt om at fremsende en oversigt over registre, der indeholder data om
implantater. SO har svaret og medsendt en liste over aktuelle registre.

d.

√

Consensuskonference i infektionskirurgi:
Klaus Kirketerp Møller (KKM)har været til Consensuskonference i USA om proteserelateret
infektionskirurgi. Med baggrund i resultater fra konferencen foreslår KKM at der holdes et indlæg under
DOS kongressen, hvor han kan få mulighed for i et indlæg at orientere medlemmerne om resultatet af
konferencen. SO orienterer om, at der ikke er plads til flere indlæg under selve DOS kongressen, men
foreslår andet mødetidspunkt.
GE kontakter KKM med tilbud om lokale
GE anmoder KKM om et indlæg til bulletinen og til et nyhedsbrev.

5
a.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen
Udpegning af arbejdsgruppe til NKR vedr. indikation for transfusion af blodkomponenter:
SST vil nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af NKR vedr. indikation for transfusion af
blodkomponenter, og DOS er blevet anmodet om at pege på en person inden for det ortopædkirurgiske
speciale. DOS indstiller Peter Gebuhr
SO giver besked til SST og Peter Gebuhr, som tager mod indstillingen.

b.

√

Udkast til bekendtgørelse om landdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser i høring - svar LVS
26. august:
Statens Seruminstitut kommer fremadrettet til at få det overordnede ansvar for de kliniske
kvalitetsdatabaser. Det fremsendte udkast til bekendtgørelse gennemgås og diskuteres.
SO indsender høringssvar til LVS.

c.

√

LVS spørger selskaberne om problemstillinger inden for lægevidenskabelig forskning - svar senest 15.
august:
DOS har ingen kommentarer.

d.

√

Forslag til agenda til Kirurgisk Forum 23. september 2013, deadline 6. sept.:
Følgende emner foreslås til drøftelse i Kirurgisk Forum:
 RADS,
 Politik for implementering af nye behandlingsmetoder/medicinsk udstyr/implantater
 Nationale kliniske retningslinjer
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GE melder tilbage til Gitte Frøsig, Kirurgisk Forum
e.

√

Indstilling af formænd til nye fagudvalg samt genindkald af tidligere fagudvalg under RADS:
Til et nyt udvalg under RADS vedr. trombolysebehandling i forbindelse med ortopædkirurgi er selskabet
er blevet anmodet om at fremsende forslag til en udvalgsformand. DOS foreslår LVS at Søren Overgaard
indstilles. Formanden får mulighed for at udpege yderligere medlemmer. Kandidater diskuteres.
Udvalgsformanden udpeges endeligt af RADS.

f.

√

Høring - udkast til vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater:
Fra SST har selskabet modtaget en anmodning om at kommentere på et udkast til vejledning om lægers
og tandlægers anvendelse af implantater.
Udkastet har været sendt til kommentering hos de 9 fagområder, hvoraf nogle var selvstændige
høringsparter.
Det fremsendte og meget omfattende materiale bliver gennemgået og kommenteret af Bestyrelsen.
Overordnet ser selskabet med glæde på det fremskridt, som vejledningen er.
SO melder tilbage til LVS med selskabets kommentarer til den fremsendte tekst.

g.

√

Fastlæggelse af møderække for 2013/2014:
SO har forud for mødet fremsendt forslag til en møderække, som revideres.
GE korrigerer og rundsender til Bestyrelsen.

h.

√

Billeddiagnostiske undersøgelser i bevægeapparatet:
Dansk Kiropraktisk Forening har fremsendt den endelige udgave af ”kliniske retningslinjer for
billeddiagnostiske undersøgelser i bevægeapparatet”. Retningslinjerne har tidligere været fremsendt til
kommentering i DOS, men man har i de færdige retningslinjer valgt ikke at medtage de fra DOS og SST
fremsendte kommentarer.
SO sender en kommentar om dette til SST med kopi til Danske Regioner.

i.

√

Støtte til ny transfusionsvejledning fra DSKI:
Der er tale om en meget konkret vejledning, som DSKI anmoder DOS vurdere og evt. kommentere.
Der er enighed om at DOS kan tiltræde transfusionsvejledningen, men pointerer at det er vigtigt at
vejledningen indgår i de fremtidige nationale kliniske vejledninger.
KH svarer DSKI

j.

√

Materiale fra Heraeus:
Der er fremkommet nyt materiale, som beskriver produktet som ”typegodkendt”, men der foreligger
stadig ingen klinisk dokumentation.
SST tilbyder DOS et fornyet møde med repræsentanter fra Hereaus, men det er selskabet ikke
interesseret i.
DOS vil i stedet deltage i et møde i et nyt udvalg under SST vedrørende medicinsk udstyr.
SO vil deltage i mødet.

k.

√

Implantatregister:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde indstillet til et møde i august for at få præciseret, hvilke
parameter ministeriet skulle bruge samt de økonomiske konsekvenser ved oprettelse af et
implantatregister.
SO har henvendt sig til ministeriet mhp at få sat flow i processen. Man har ønsket en analyse af
økonomien i et register, hvorfor en business case er under udvikling
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6.
a.

UDDANNELSESUDVALGET
UDDU arbejder i øjeblikket bl.a. med symposier til DOS kongressen 2013, uddannelsesdagen 2014, og
EBOT, hvor der skal vælges en ny formand.

b.

Bestyrelsen for UDDU søger selskabet om økonomiske midler til dækning af nogle af udgifterne til
EBOT møde i England samt dækning af rejseudgifter til en mødedeltager fra Sverige.
Bestyrelsen godkender dette.

7.
a.

√

b.

√

KVALITETSUDVALGET
Høring til Nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser:
Der er indhentet høringsbrev. Der var møde torsdag d 22. august, og de endelige Nationale Kliniske
Retningslinjer kan derefter færdiggøres. Der er enighed om, at der nu skal bruges ressourcer på at få
NKR implementeret.
Udkast til Korte Kliniske Retningslinjer (KKR):
CMJ har udarbejdet et udkast til forsalg til KKR, og dette udkast skal forelægges til drøftelses med
fagområderne på generalforsamlingen.
Der er enighed om at KKR kun skal foreligge på områder, hvor der ikke foreligger en National Klinisk
Retningslinje.
KU skal arbejde med definition af KKR, der skal være karakteriseret ved at være monofaglighed klinisk
problemstilling, som er af national interesse, og der skal være tale om et afgrænset sygdomsområde
gerne på områder, hvor der ikke er klar national enighed. Længden ca. 3 sider.
CMJ vil indføre ovennævnte i sin formandsberetning fra KU.
Sættes på igen til næste møde

8.
a.

VIDENSKABELIGT UDVALG
Kort orientering om møde 19. august:
Mødet drejede sig fortrinsvis om kongressen. Der har været 205 indsendt abstracts. Disse blev fordelt, og
der er 6 afslag.
OR orienterer om at der har været svigende kvalitet i reviewere, og da det er fagområderne, der udvælger
reviewere, opfordres OR til at kontakte fagområdeformændene for at orientere om processen.
Nyt scoresystem er sat på agendaen til mødet på Sixtus, men vil forud for dette blive drøftet i VU.
Nyt VU møde 13. september.

9.
a.

STRATEGIPLANEN
Gennemgang af opfølgningsplan for strategiplan 2013:
KH har ajourført det eksisterende dokument med opfølgning af udstående punkter for strategiplanen og
gennemgår kort disse punkter:
1: Medlemmernes opfattelse af selskabet slettes fra listen. Der fortsættes med spørgsmål om
medlemmernes synspunkter om hjemmesiden. Tages op igen ved næste møde.
6: Stramning af tilbagemeldinger fra DOS repræsentanter i råd og udvalg: Der er kommet
tilbagemeldinger fra de berørte tillidsposter. Se punkt 9.b.
9: Oversættelse af hjemmesiden: udsættes til næste møde.
10: Omstrukturering af hjemmesiden er d.d. drøftet med SundVision, som arbejder videre med dette.
11: Korte Kliniske Retningslinjer: Udkast til Korte kliniske retningslinjer er klar til drøftelse på
generalforsamlingen. Punktet er færdigt.
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15: Rekrutteringsproblematik: Der er nedsat en arbejdsgruppe til rekruttering og de nye lægeroller
(fase IV). Tages op ved et symposium under kongressen. Punktet er færdigt.
b.

√

Tilbagemelding fra DOS personer med tillidsposter:
Tilbagemelding fra tillidsrepræsentanter bliver gennemgået. De er enighed om, at det er for langt og skal
rettes til før det lægges på hjemmesiden. Det fulde dokument skal trykkes i Bulletinen. Strukturen om
disse tillidsposter på hjemmesiden skal ændres.
SLJ vil ændre strukturen over denne del af hjemmesiden.

10.
a.

√

b.

√

Gennemgang af symposier med programmer:
Man drøfter i hvor høj grad bestyrelsen skal søge indflydelse på indholdet i de symposier, der er
tilrettelagt af fagområder og andre. Emnet tages op igen efter kongressen.
Programmerne for de enkelte symposier gennemgås og kommenteres. De godkendes til tryk i DOS
Bulletinen.

c.

√

Agenda til generalforsamlingen:
Gennemgås, tilrettes og godkendes
Listen over medlemmer på valg fra bestyrelsen og udvalg gennemgås, tilrettes og godkendes.

d.

√

Afstemningsprocedure ved generalforsamlingen:
Der skal udarbejdes stemmesedler med angivelse af hvilken post, der stemmes om, og hvor det er muligt,
også med navne på de valgbare personer.
Afstemning iht. den franske model
Valg af dirigent til generalforsamlingen drøftes, og SO tager kontakt til kandidat
SO vil kontakte Sten Larsen.

e.

√

Situationen for standpladsleje og frokostsymposier:
Trods endnu en henvendelse til udstillerne bliver der kun et frokostsymposium.
GE skriver emnet på til drøftelse på Sixtus,

f.

g.

KONGRESSEN
Gennemgang og endelig fastsættelse af Time table:
Timetable gennemgås og den endelige version besluttes til brug for Bulletinen.
Foredrag: Der er tilstræbt en rimelig fordeling af foredrag inden for de enkelte fagområder.
Posterkonkurrencen: der skal findes én vinder, som vælges ved afkrydsning blandt de tilstedeværende
ved session 14, Foredragskonkurrence

Procedure for uddeling af DOS tilkendegivelser:
Uddelingen sker under gallamiddagen og proceduren drøftes og fastlægges således:
 SO uddeler årets DOS Fellowship
 OR uddeler Best Paper, og Ph.d. priserne, hvoraf der i år er 2
Yoda-prisen uddeles også under gallamiddagen og af en repræsentant fra YODA.
√

Gennemgang og fastsættelse af foredragsrækker:
Det fremsendte skema over abstracts godkendes. Chairmen godkendes.
GE skriver svar til alle, der har indsendt abstrats
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11.
a.

WEBSITE
Oversættelse af hjemmesiden:
Udsættes til næste møde.

b.

Orientering om status vedr. elektronisk betaling via hjemmesiden:
Der har været en del problemer med at starte den elektroniske indbetaling op. Dette fungerer nu.
Tilmelding til kongressen og gallamiddagen sker begge dele via hjemmesiden men med 2 forskellige
”klik” svarende til underliggende tilmeldingsark.
Tekst og opstilling på tilmeldingssitet på Hjemmesiden drøftes og tilrettes, hvorefter
SLJ retter siden, som derefter kan åbnes for tilmeldinger.
SLJ udsender en nyhedsmail om dette.

c.

√

Find en forskergruppe:
Alle ledende ovelæger er blevet kontaktet mhp. tilbagemelding om afdelingens aktuelle
forskningsgrupper. VU har udarbejdet en skematisk oversigt, som er lagt på hjemmesiden.

d.

Enqueteundersøgelse på hjemmesiden
Torben Uhrenholdt (TU) vil udarbejde nogle spørgsmål vedr. medlemmernes opfattelse af hjemmesiden.
Spørgsmålene fremsendes til vurdering til næste bestyrelsesmøde.

12.

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi
SST vil på et senere tidspunkt rette henvendelse vedr. revision af specialeplanen. Dette vil ske ultimo
2013 eller primo 2014.

13.

Selskabets økonomi
Orientering fra møde med SundVision:
Den eksisterende kontrakt med SundVision er blevet gennemgået på et møde med TU fra SundVision.
Kontrakten tilrettes så den kommer til at passe bedre til det faktiske forbrug og mønster. Økonomien
justeres derefter, men slutresultatet er det samme.
Kontrakten vil blive fremsendt til underskrift af SO.

14.

DOS Fonden
Intet nyt.

15.
a.

√

Bulletinen
Gennemgang af udkast til nyt lay out:
Kandrup tryk har udarbejdet 2 forskellige forsalg til lay out til Bulletin, pamflet og abstractbog. Den
rødbrune vælges.
GE orienterer Kandrup Tryk.

b.

√

Gennemgang af udkast til formandsberetninger:
De 4 formandsberetninger gennemgås og kommenteres enkeltvis. De skal alle trykkes i Bulletinen,
hvorfor
Reviderede udgaver sendes på mail til GE inden 2. september.

c.

√

Udkast til tekst om DOS Prisvindere til Bulletinen:
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De foreslåede tekster forsynes med forfattere. Alle prisvindere er anmodet om at fremsende en forkortet
udgave til hjemmesiden.
Prisvindene offentliggøres i bulletinen forud for kongressen.

16.
a.

√

b.

√

EFORT Quartily Report:
Rapporten er taget til efterretning.

c.

√

Travelling Fellowship Greece: Rune Beck fares and
De ledende overlæger inden for specialet har været anmodet om at indsende forslag til kandidater. Der er
derefter indkommet 2 forslag, hvorefter der er valgt en kandidat, Rune Beck som er orienteret og har
takket ja.

17.

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
SOFCOT/NOF.
SOFCOT har inviteret præsidenten for NOF til SOFCOT´s kongres i 2014. NOF’s præsident er
forhindret i at deltage, hvorfor invitationen er videresendt til formændene i de nationale ortopædiske
selskaber inden for NOF med anmodning om at sende en deltager.
Der er enighed om, at der er tale om et NOF board anliggende
SO kontakter NOF.

Eventuelt
Mødet sluttede kl 16.45
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 23.09.13
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