DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 – 13.30
Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup
Kirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk afsnit, opgang 12, 4. sal
Referat final 2014.06.26/SO/ge
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Søren Kold (SK), Claus Munk Jensen (CMJ),
Henrik Palm (HP) og Gitte Eggers (GE) ref.
OR deltager via skype fra punkt 5_d og resten af mødet.
Afbud: Benn Duus (BD), Steen Lund Jensen √(SLJ)
1.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen godkendes uden ændringer.

2.

Godkendelse af referat:
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde 14. maj 2014 godkendes uden ændringer.

3.

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning

a.

√

Udpegning til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri ‐ 1 person fra et somatisk speciale ‐ svar LVS
16. maj kl. 12:
Taget til efterretning.

b.

√

Høring om nyt dansk kodeks for "integritet i forskning" ‐ hvad mener de lægevidenskabelige
selskaber? Svar LVS 2. juni:
Taget til efterretning.

4.
a.

Generel orientering, ikke drøftelse
√

Kontakt til presse og myndigheder: Kontakt fra dagens medicin vedr. få kvinder i specialet:
SO er blevet kontaktet fra Dagens Medicin med anmodning om at kommentere det faktum at kun
14 % af speciallægerne er kvinder. Emnet drøftes i bestyrelsen, og der er enighed om at de yngre
kvindelige læger er dygtige og entusiastiske. UUDU påtager sig opgaven med at udarbejde en
enquete for at afdække, om der er et rekrutteringsproblem blandt kvinder. GE sætter punktet på til
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næste møde.
b.

Orientering vedr. SST´s nationale udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR):
Intet nyt.

c.

Orientering vedr. SST´s metodearbejdsgruppe for Nationale Kliniske Retningslinjer:
Intet nyt.

d.

Orientering vedr. SST´s arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR:
Intet nyt.

e.

√

Deltagere til fokusgruppeinterviews - Revision af akkrediteringsstandarder for sygehuse i forhold til
specialernes arbejde med kvalitet i behandlingen:

CMJ er udpeget til at deltage i den aktuelle fokusgruppe, hvor første møde finder sted i august.

5.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen

a.

√

Udbud af medicinsk udstyr mv. inden for ortopædkirurgi:
På opfordring af Regionsdirektørerne er Amgros ved at undersøge mulighederne for at indføre
nationale udbud på andre områder end medicin, og området ortopædkirurgi er foreslået, og specielt
hvad angår cement, blanding, bor og raspe. Der er bekymring for at et nationalt udbud kan medføre
monopollignede tilstande og dermed ødelægge konkurrencen, svække forsyningssikkerhed og
service. Ved et næste udbud kan der være firmaer, der er forsvundet i DK. KH og SO deltager i de
planlagte møder.

b.

√

Vedtægter for Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi (DSOI):
Bestyrelsen har diskuteret henvendelsen og vil foreslå, at man fortsat kalder det en interessegruppe,
idet det endnu ikke kan bære at blive kaldt et fagområde. Der er enighed om, at det er et vigtigt
område, men at man ønsker at se interessen i det kommende år, samt snitfladerne med de andre
fagområder. SO svarer DSOI.

c.

√

CPOP hos voksne:
CPOP er en database for personer med spastisk parese, som kun omfatter personer op til 15 år,
hvorefter personerne ikke længere figurerer i databasen. Henvendelsen er sendt for at få gjort
opmærksom på problematikken i forhold til specialeplanen, men det er for sent i denne omgang.
Der anmodes om at gå videre med sagen, som kan tages op senere som evt. ny funktion.
SO svarer NWP.

d.

√

LVS forespørger om selskaberne har regler for bestyrelsesmedlemmers tilknytning til industrien:
Der er i DOS for nuværende ingen habilitetspolitik. Der er enighed om at det er et vigtigt område at
få bestemmelser på, hvorfor det besluttes at det diskuteres på GF.
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GE sætter emnet på agenda til GF (deklarering af bestyrelsesmedlemmernes relationer til diverse
samarbejdspartnere).
GE lægger Sundhedsstyrelsens formularer på som filer til næste bestyrelsesmøde.
SO svarer LVS at DOS arbejder videre med emnet, som er vigtigt af hensyn til transparens og
uafhængighed.
e.

√

Høring af PRIV bekendtgørelse og vejledning ‐ offentliggørelse af tilsynsrapporter:
Tages til efterretning.

f.

√

Udpegning til arbejdsgruppe ‐ national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til
armen (cervikal radikulopati):
Der er enighed om at det er vigtigt at specialet ortopædi får indflydelse i udarbejdelse af sådanne
kliniske retningslinjer både hvad angår kirurgiske og ikke kirurgiske behandlinger.
SO vil tage kontakt til Sten Rasmussen med anmodning om at udpegede en person, og at denne skal
være ortopædkirurg.
SO skriver til LVS at det er vigtigt at ortopædkirurgerne får medindflydelse ved udarbejdelsen af
aktuelle NKR med henblik på både kirurgisk og ikke kirurgiske behandlinger.

g.

√

Henvendelse fra norsk kollega vedr. muligheden for at annoncere norsk stilling via DOS` hjemmeside:
Der er enighed om, at DOS ikke kan bistå med sådanne stillingsopslag på hjemmesiden, men at der
på hjemmesiden kan sættes et link til laegejob.dk
KH udarbejder et link og SO svarer Ketil.

h.

√

Ny referent til medicin.dk til afsnit om Knoglemorfogene proteiner:
BD har ikke reagerer på henvendelsen fra medicin.dk., hvorfor der anmodes om forslag til ny
referent. Der er enighed om, at det skal være en rygkirurg.
SO retter henvendelse til Thomas Andesen, RH

i.

√

Forespørgsel om oplæg på SST's konference om nationale kliniske retningslinjer:
Konferencen drejer sig specielt om implementering af NKR. SO deltager og vil orientere om, hvordan
emnet er behandlet i DOS‐regi.

j.

√

HØRING over udkast til bekendtgørelse om offentlig dækning for udgifter til sygehjælp under rejse
inden for rigsfællesskabet:
Taget til efterretning.

6.

UDDANNELSESUDVALGET

a.

Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har været arbejdet intensivt med inspektorkorpset, og SK ønsker at få verificeret metoden til
hvordan inspektorkorpset udvælges. UDDU udvælger inspektorer under forudsætning af, at de
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foreliggende retningslinjer følges.
b.

Revision af kursusmanual:
Den eksisterende e‐kursusmanual skal opdateres og derefter lægges på hjemmesiden.
SK fremlægger en opdaterede udgave ved næste møde.

c.

√

Inspektorrapport rutinebesøg 26.maj 2014, ortopædkirurgisk afd. Aalborg Universitetshospital:
Fraset et par punkter ser rapporten pæn ud.

d.

√

Formandsberetning fra Uddannelsesudvalget:
Det fremsendte forslag godkendes med få ændringer.

e.

√

Specialisteksamen:
Emnet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i UDDU.
Den fremsendte reviderede tekst drøftes, og der er enighed om, at man i teksten skal være
omhyggelig med ordvalg og undgå brugen af ordet ”eksamen”.
Det er målet at kursisterne skal have bestået en posttest, evt. ved gentagelse af posttesten, såfremt
denne ikke kan godkendes i første omgang, for derefter at få en underskrift i logbogen og dermed
opnå autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Det besluttes, at der skal vælges et kursus for at prøve
modellen af. Det besluttet endvidere, at der skal arbejdes med evaluering via en pilotmodel.
SK fremlægger emnet igen på næste møde.

7.

KVALITETSUDVALGET

a.

Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Sidste møde i KU måtte aflyses på grund af travlhed i fagområderne grundet arbejde med
specialeplanen.
CMJ gennemgår kort, hvad der har været arbejdet med siden sidste møde.

b.

Danmarks bedste hospital: CMJ udkast til brev Dagens Medicin til godkendelse i KF: (fra mødet 15.
03.14):
Udkastet skal først ligge klar til drøftelse ved næste møde i kirurgisk forum til september, hvorfor
CMJ tager emnet op igen på næste møde.

c

√

Gennemgang af beskrivelse af KU inkl. beskrivelse af udvalgsmedlemmernes opgaver i udvalget (fra
Sixtusmødet): Arbejdsplan for KU frem til kongressen 2014:
CMJ gennemgår det fremsendte dokument, som godkendes i sin helhed.

d.

√

Orientering om og beslutning af arbejdet med ny metodehåndbog for KKR:
Det fremsendte udkast til metodehåndbogen gennemgås og tilrettes på enkelte punkter. Processen
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kører videre i KU‐regi. CMJ: Der skal udarbejdes en hjælpepakke til vejledning i bl.a. PICO‐spørgsmål
og gennemgang af GRADE. Derudover er der enighed om, at det vil være af stor værdi, at de
ansvarshavende for udarbejdelse af NKR (hvert fagområde 1‐2 personer) kommer på et kursus i
Sundhedsstyrelsen for at lære brugen af de nødvendige begreber.
e.

√

Formandsberetninger:
Gennemgås ikke i sin helhed, men bestyrelsen sender eventuelle kommentarer til CMJ.

8.

VIDENSKABELIGT UDVALG

a.

Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har fortrinsvis være arbejdet med abstracts og scoresystem, og der foreligger nu et stort arbejde
med fordeling af de indkomne abstracts til bedømmere.

b.

√

Revision af betingelser til Ph.d. pris:
Det fremsendte forslag til revision af teksten drøftes. Tidligere var det et krav, at min. 3 artikler i en
Ph.d. afhandling skulle være publiceret. VU foreslår at dette krav slettes. Dette godkendes og den
tilrettede tekst godkendes derefter. OR sender den tilrettede tekst til SLJ til hjemmesiden.

.

√

Formandsberetning for Videnskabeligt udvalg 2014:
Godkendes som den foreligger med enkelte tilføjelser.

d.

√

DOS Fellowship 2013 og 2014:
Indstillingen til DOS Fellowship 2014 godkendes.
Teksten omkring forudsætninger for tildeling af DOS fellowship gennemgås på næste møde.
GE sætter emnet på til næste møde.

e.

√

Status på tilmeldte abstracts samt scoresystem:
Antallet af abstracts er lidt over tallet fra 2013.
Scoresystemet gennemdrøftes og det aftales at VU udarbejder en guide til det foreslåede
scoresystem. Scoresystemet er i år på testniveau.

9.
a.

Strategiplan
√

Fremlæggelse af udkast til endeligt dokument:
KH gennemgår kort det fremsendte udkast. Der er fremkommet et par ændringer i den forud for
mødet fremsendte tekst. Disse bliver gennemgået.
Eventuelle kommentarer sendes til KH.
Gruppen af ledende ovelæger skal ved deres møde under kongressen anmodes om at drøfte emnet
om arbejdsfrihed for yngre læger til deltagelse i DOS aktiviteter.
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10.

DOS kongressen

a.

√

Gennemgang af opfølgningslisten fra kongressen 2013 inkl. gennemgang af referat fra møde på
Radisson 22. april 2014:
Listen er ajourført.

b.

√

Videooptagelse af foredragskonkurrence:
Der er enighed om at video ved dette års kongres skal bruges som pilotprojekt ved
foredragskonkurrencen. Kan efter kongressen hentes på hjemmesiden. Videoen skal forsynes med
tæller, så man kan måle anvendelsen af filmen. Budgettet til pilotprojektet godkendes.

c.

√

Registrering af ”ikke medlemmer”:
Der er enighed om, at der ikke skal registreres for personer, der kommer uanmeldt til kongressen.

d.

√

Opdatering på Gallamiddag:
Den valgte afdeling har sagt OK.
Fremtiden for konceptet med gallamiddagen skal drøftes på et senere tidspunkt.
GE sætter punktet på internatmøde på Sixtus 2015.

e.

√

f.

√

Udkast til agenda til generalforsamling
1. Formandsberetning: emner: DOS kongres, strategiplan, specialeplan, NKR, KKR RADS,
uddannelse, økonomi, internationalt.
2. Udvalgsberetninger: se under de enkelte udvalg.
3. Beretning økonomi: Tekst foreligger endnu ikke.
4. Beretning NKR og KKR: Kun KKR skal drøftes på generalforsamlingen, herunder
metodehåndbogen.
5. Skriftlig orientering vedr. NOF og EFORT og DRG ved en tekst i Bulletinen.
GE kontakter Per Kjærsgaard Andersen og Svend Erik Østgaard med anmodning om
fremsendelse af tekst.
KH udarbejder tekst vedr. NOF
Valghandlinger under generalforsamlingen
1. Valg af formand
2. Valg af næstformand
3. Valg af redaktør: So kontakter mulige kandidater
4. Valg til Uddannelsesudvalget: Der skal vælges 2 speciallæger og en yngre læge.
Mulige kandidater til alle ledige poster drøftes og der opnås enighed om, hvem der kontakter de
foreslåede kandidater. GE sætter emnet på til næste møde.

g.

Program for workshop onsdag d. 22.
Skal ændres til symposium med titlen: dokumentation og klinisk dokumentation.
Program fremsendes fra KU inden deadline 15. august 2014.
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h.

√

Gennemgang af program for kongressen efter korrektioner i henhold til ovennævnte punkter:
GE tilretter programmet.

11.

Website

a.

Forslag til emner til nyhedsbreve:
1. Specialeplanen (SO). Udsendes først efter næste møde
2. RADS (SO): Sendes ud med næste nyhedsbrev

12.

Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi

a.

Orientering fra møde i SST 2. juni 2014:
SO, BD, KH og CMJ har været til møde i SST. Der skal foretages justeringer, der behandles på næste
møde, som finder sted sidst i september.

13.

Selskabets økonomi

a.

Intet nyt.

14.

DOS Fonden
Intet under dette punkt.

15.

DOS Bulletinen

a.

b.

√

√

16.
a.

Gennemgang af programmer til Symposier:
De til mødet fremsendte programmer gennemgås enkeltvis. Eventuelle korrektioner sendes til GE
inden deadline 15. august.
Indholdsfortegnelse 2014:
GE tilretter indholdsfortegnelsen i henhold til de på aktuelle møde besluttede ændringer.

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
√

DOS` eventuelle deltagelse i NOF Working Groups:
Det blev på NOF boardmøde foråret 2013 foreslået, at der i NOF regi skulle nedsættes en række
arbejdsgrupper, som skulle arbejde med emnerne uddannelse, kvalitet og komplikationsregistrering.
Der enighed om at DOS ikke går aktivt ind i arbejdsgrupperne på nuværende tidspunkt, med mindre
de får et væsentligt indhold.
SO afsender svar til NOF.
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b.

√

EFORT Autumn Travelling Fellowship, 20-25 October, 2014 :

GE sender det fra EFORT fremsendte materiale videre til de ledende overlæger, med anmodning om
at fremsende forslag til kandidater til DOS senest 14. august 2014.
GE sætter emnet på til næste møde med henblik på valg af kandidater.
c.

17.

√

European Curriculum for Orthopaedics and Traumatology (Denmark DOS):
SK orienterer om at European Curriculum udspringer af et krav fra EU, hvor man kræver ens
standarder for en ortopædkirurg i hele EU. DK kan opfylde European Curriculum.
SO svarer at DOS ikke har kommentarer samt at EC kan opfyldes i DK.

Eventuelt
Intet under dette punkt.

a.

Mødet afsluttet kl. 14.20
Referat er godkendt på BM 26. august 2014.
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