DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 – 21.30
Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S
Lokale: Directors
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) og Gitte Eggers (GE) ref.
Delvis deltagelse: Søren Kold
1.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser.

2.
√

Godkendelse af referat fra møde:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2014:
Referatet blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.

3.
a.

√

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:
Høring vedr. checkliste til vurdering af telemedicin:
Taget til efterretning.

b.

√

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion:
Taget til efterretning.

c.

√

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne i høring:
Taget til efterretning.

4.
a.

Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):
Der har ikke været kontakter til hverken presse eller myndigheder siden sidste 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.
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d.

√

SV: Orientering om publicering af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distal
radiusfraktur): ændringer i forhold til høringsudgaven:

Der er indført et nyt punkt i retningslinjen, idet man i den endelige version præciserer, at man kan
vælge at følge patienten med tætte kontroller i stedet for kirurgisk behandling. DOS´ anmodning er
dermed imødekommet.
e.

√

5
a.

√

b.

√

SV: Vedr. planlægning af årsrapport 2015 Den Ortopædiske Fællesdatabase – tidsplan:
Man har taget henvendelsen fra DOS ad notam, hvorfor kvalitetsdatabaserne fremadrettet kan
afrapportere i forbindelse med DOS Kongressen.
Der vil blive arbejdet på at få etableret et implantatregister.
Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen:
Referat fra møde i Kirurgisk Forum, 08.09.2014:
Der er i Dansk Kirurgisk Selskab utilfredshed med, at selskabet er blevet pålagt at levere data til
Sundhedsstyrelsen. Emnet blev drøftet under mødet i Kirurgisk Forum, og der var enighed om, at
der på vegne af Kirurgisk Forum skulle udarbejdes en skrivelse til Sundhedsstyrelsen. DOS vil, som
medlem af Kirurgisk Forum, blive medunderskriver af en sådan skrivelse.
Der var forud for mødet fremsendt forslag til et læserbrev til Dagens Medicin i forbindelse med den
verserende sag om valg af ”Det bedste hospital”. Det blev besluttet, at CMJ skal gå videre med
sagen – også til andre instanser end Dagens Medicin.
Forslag til medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatning:
Sundhedsstyrelsen har anmodet selskabet om at udpege en række medlemmer til et nyt udvalg ” Ankenævnet
for Patienterstatning”, som er en sammenlægning af Patientskadeankenævnet og
Lægemiddelskadeankenævnet. Der anmodes om forslag til personer med stort kendskab indenfor områderne
hofte, ryg og håndkirurgi. Der er enighed om at rette henvendelse til en række personer med speciale inden
for de nævnte områder, hvorefter flg. har givet tilsagn om indstilling:

 Hoftekirurgi: Benn Duus, Michael Sketrup, og Thomas Poulsen
 Rygkirurgi: Mikkel Andersen, Martin Gehrchen
 Håndkirurgi: ingen.
GE afsender derefter svar til Sundhedsstyrelsen.
c.

√

Kliniske retningslinjer/behandlingsvejledninger – forespørgsel fra LVS (svar 3. nov.)
Det af CMJ fremsendte udkast blev gennemgået og tilrettet, hvorefter CMJ sender svar til LVS.
GE sætter diskussion om anvendelse af GRADE ved udarbejdelse af Kliniske Retningslinjer på
dagsordenen til mødet på Sixtus januar 2015

d.

√

Sixtus 2015; 14. – 16. januar 2014, foreløbig dagsorden:
Det fremsendte udkast til agenda blev gennemgået og tilrettes. Der er enighed om, at
mødedeltagere torsdag eftermiddag skal omfatte alle fagområdeformænd samt medlemmer af alle
udvalg under DOS.
GE orienterer alle fagområdeformænd og alle udvalgsformænd.
Udvalgsformænd (CMJ, OR og SK) indkalder selv respektive udvalgsmedlemmer.
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e.

LVS repræsentantskabsmøde 13. november 2014:
DOS har mulighed for 11 repræsentanter i LVS´ repræsentantskab. Bestyrelsesmedlemmer er altid
en del af DOS repræsentanter, hvorfor
GE fremsender ny og opdateret repræsentantskabsliste efter generalforsamlingen med data på nye
bestyrelsesmedlemmer i DOS.

f.

√

MoM EU Scenihr final statement:
Taget til efterretning og sendt til DSHK.

g.

√

Information vedr. specialindlæg:
Der er enighed om at en sådan henvendelse ikke ligger i DOS regi, men bør rettes til en bandagist.
OR svarer spørgeren.

h

Lægefaglig rådgivning advokat:
En advokat har ønsket rådgivning på baggrund af en ankesag, hvor man ønsker en uvildig sagkyndig
vurdering. Der er enighed om, at advokater i sådanne tilfælde skal rette henvendelse til
Lægeforeningen. KH har svaret advokaten.

6.
a.

UDDANNELSESUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der er kommet en ny målbeskrivelse på SST hjemmeside, som betyder, at UDDU skal ændre
relevante dokumenter og info til kursister. Der er taget action på at fejlen bliver rettet via UDDU.
Der er et ønske om, at man på forhånd kan få guidelines til vurdering af de enkelte kursister baseret
på såvel forskning som personlig samtale. Dette skal forsøges indført, da det er vigtigt, at kursisten
kan arbejde bredt med specialet.
Der arbejdes videre med hvidbogen, som skal ende med at blive et godt arbejdsredskab.

7.
a.

KVALITETSUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
CMJ orienterer om, at der er visse fagområder, der aldrig deltager i møderne. CMJ anmodes om at
forhøre sig om baggrunden for fraværet.
Der er et ønske om afholdelse af et internatmøde (fra kl 12‐ kl 12 møde) i løbet af foråret, hvor hvert
fagområde skal deltage med 2 personer, som skal komme med emner til agendaen.
GE vil undersøge lokalemuligheder, tid medio marts, antal max 30 personer.
CMJ vil fremlæge budget for 12‐12 mødet.

b.

√

Referat fra seneste møde i udvalget:
CMJ gennemgår kort referatet.
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8.
a.

Videnskabeligt Udvalg
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste møde i DOS.
Med baggrund i 40 Ph.D. afhandlinger har udvalget arbejdet med Ph.D. databasen til hjemmesiden.

9.
a.

Strategiplan
Kort gennemgang af strategiplan 2014 forud for generalforsamlingen:
KH gennemgår kort en pp præsentation, beregnet til præsentation af strategiplanen på
hjemmesiden.
KH orienterer om, hvordan strategiplanen vil blive præsenteret på generalforsamlingen.
SO pointerer, at det er vigtigt at generalforsamlingen står bag strategiplanen.

√

10.
a.

√

b.

√

C

Gennemgang af generalforsamlingen:
Dagsordenen gennemgås en sidste gang. Med hensyn til valget af dels bestyrelsesmedlemmer samt
medlemmer til UDDU vil SO kort præsenterer de foreslåede kandidater.
Der skal til UDDU vælges 2 speciallæger, og 1 repræsentant for de yngre læger. Der er enighed om
at der med ”yngre læge” menes en yngre læge i uddannelsesstilling.
Valgprocedure:
BD har udarbejdet en tekst vedr. fremtidige valgprocedure, denne rettes til og godkendes. Teksten
betragtes som en forretningsorden, og SLJ kan lægge teksten hjemmesiden.

11.

Website
Der er indkommet 24 svar på den enquete, som ligger på hjemmesiden om hjemmesiden.
SO vil på Generalforsamlingen orientere om enqueten, som lukkes ned 31. 12. 2014, hvorefter
resultatet evalueres på Sixtus.
GE sætter emnet på dagsordenen på Sixtus

12.

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Orientering fra møde 26. september 2014.
SO og KH har været til møde i SST med en omfattende gennemgang af specialeplanen.
Enkelte funktioner skal afklares med SST

a.

b.

Kongressen
Kort gennemgang af program, inkl. sociale program.
Programmet gennemgås en sidste gang.

√

Orientering om at specialevejledningen for ortopædisk kirurgi er sendt til Den Regionale
Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning:
Der er fra Sundhedsstyrelsen modtaget en orientering om den fremtidige arbejdsgang for
specialevejledning for ortopædisk kirurgi. Denne er taget til efterretning.
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13.
a.

Selskabets økonomi
Foreløbig status for kongressen:
HP gennemgår økonomien bag kongressen.

14.
a.

DOS Fonden
Uddelinger 24.10.2014:
BD informeret om det samlede beløb for uddeling af DOS‐fonden.

15.

Bulletinen
Intet nyt under dette punkt.

16.
a.

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
√

EEP draft curriculum:

BD har deltaget I et møde, hvor der var stor uenighed om det fremlagte materiale. Der er beskrevet
en omfattende eksamensform, som er sendt fra UEMS til EU med henblik på en reform. DK er ikke
klar til dette. BD har orienteret Lægeforeningen om, at materialet ikke er brugbart i DK i første
omgang.
b.

√

EFORT Education Committee request national societies list of courses (Denmark):
SO svarer, at der i DK ikke er kurser, som kan søges fra udlandet.

c.

√

NOF Excom autumn meeting; points of attention for the NOF Board members:
Der er fremsendt en mail med information om kommende mødeaktiviteter. Næste møde i Working
Group er under kongressen i Sverige i 2016, og der er enighed om, at det vil være formålstjenstligt
med et møde i 2015 som forberedelse til det planlagte møde i 2016.

d

17.

UEMS trauma:
BD har meddelt, at fra dansk side er Core Curriculum sat på stand by.
Evalueringsmetoderne blev diskuteret, og der var enighed om at DOS ikke kan leve op til disse.
SO afsender et svar til EFORT vedr. dette
Eventuelt
Der er kendskab til en ualmindelig høj reoperationsrate af knæoperationer foretaget på et og samme
privathospital.
RKKP’s regler følges, hvilket betyder at styregruppe for det relevante register henvender sig til RKKP,
der herefter skal kontakte SST.

Mødet sluttede kl. 21.30
Godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 1. december 2014
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