DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
onsdag d. 11.marts 2015, kl. 09.30
Sted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense
Patienthotellet, mødelokale 3. sal syd
REFERAT final
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz‐Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Henrik Palm (HP), Thomas Jakobsen
(TJ), Ole Rahbek (OR), Søren Kold (SK) og Gitte Eggers (GE) ref.
Afbud:
Claus Munk Jensen (CMJ)
1.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.

2.
a.

Godkendelse af referat fra møde:
√ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14. januar 2015:
Referatet godkendes og TJ lægger det på hjemmesiden.

b.

√ Godkendelse af referat fra internatmøde på Sixtus 15. og 16. januar 2015:
Referatet godkendes, og GE lægger det på Dropbox.

c.

√ Godkendelse af referat fra møde med fagområder og DOS udvalg 15. januar 2015:
Referatet godkendes, og GE rundsender til mødedeltagerne og lægger det på DB.

d.

√ Godkendelse af referat fra møde med samarbejdspartnere fra industrien 16. januar 2015:
Referatet godkendes, og GE rundsender til mødedeltagerne og lægger det på DB.

e.

√ Godkendelse af referat fra møde i Kirurgisk Forum 4. februar 2015 + bilag:
Referatet godkendes, og GE rundsender til alle inviterede og lægger det på DB.

3.
a.

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:
√ Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer ‐ indstilling af 3 personer ‐ svar
LVS 26. februar kl. 10:
Taget til efterretning.

b.

√ Anmodning om udtalelse om kandidaters kvalifikationer i forbindelse med indstilling til
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patientombuddet:
KH har meldt tilbage, at DOS principielt ikke udtaler sig om kandidaters kvalifikationer.
c.

√ Høring om materialer vedrørende forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Høringsfrist 2.
marts 2015:
DOS har taget høringen til efterretning.

4.
a

Generel orientering, ikke til drøftelse
Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):
SO har omtalt det positive i udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) under en
debat i Ugeskrift for Læger.
KH har udtalt sig i Dagens Medicin om GLAD‐projektet med en holdning til at diagnoser bør stilles
af læger.

b..

Høring af ændringsforslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan:
DOS har ingen kommentarer til ændringsforslaget, da der er tale om lokal/regional
sundhedspolitik

c.

√ Aleris køber Teres Medical Group:
Taget til efterretning.

d.

√ DRG Grupperingslogikken for 2017:
SSI finder, at der i den eksisterende DRG gruppering, er problemer med sonderingen mellem
stationær og ambulant behandling. Den nye grupperingslogik skal indføres fra 2017, men for at
opnå en hensigtsmæssig gruppering, vil SSI invitere til en række workshops i 2016. Visse
specialeselskaber, bl.a. det ortopædkirurgiske, vil dog allerede i sommeren 2015 blive anmodet
om at bistå SSI med udarbejdelse af forslag til den nye grupperingslogik.
Der er enighed om at korrekt DRG‐kodning er af stor vigtighed.
Det besluttes at DOS skal kontakte DRG‐udvalget for at høre, hvad der forventes af DOS.
MSL vil kontakte den af DOS nedsatte DRG‐gruppe forud for fremsendelse af en henvendelse til
SSI.

e

√ Invitation til lægemøde den 24/4/15:
Det er ikke muligt for nogle fra DOS bestyrelse at deltage i mødet.

f.

√ New Open Access Journal: SICOT‐J:
Der er tale om et nyt tidsskrift. Informationen tages til efterretning.

g.

√ LVS på sociale medier:
Taget til efterretning.
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h.

√ Undersøgelsen "Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014":
Gigtforeningen har udarbejdet en publikation vedrørende tilbud til borgere med kroniske
rygsmerter. Publikationen har bl.a. en oversigt over fordeling af kommunale tilbud i de enkelte
kommuner. Der er store forskelle i tilbud fra kommune til kommune.
Gigtforeningen har inviteret deltagere for DOS´ bestyrelse til møde, hvor man bl.a skal drøfte
ovenstående publikation.
KH og MSL vil deltage i mødet.

i.

√ Henrik og Emilie Ovesens Foundation:
Der er ikke indkommet tilstrækkeligt med ansøgere, hvorfor
GE sender opslaget til YODA, som vil lægge det på de sociale medier.

5
a.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen
√ Acta Orthopaedica: (fra mødet i december 2014):
Der er enighed om, at problemet med distribution af ACTA ikke har så stort et omfang, at der
gøres mere på nuværende tidspunkt.
Vedr. indholdet i Acta har en del medlemmer meldt tilbage, at de finder at tidsskriftet er meget
smalt og alloplastik‐orienteret. Gennem de seneste år har der ikke været særlig tæt kontakt
mellem Actas bestyrelsen og NOF, et faktum der er blevet påtalt og taget til efterretning.
Der er fremsendt ønske om at ACTA drøftes på det kommende møde i NOF.

b.

√ Kommissorium, NKR menisk:
DOS anmodes om at fremkomme med forslag til medlemmer til en arbejdsgruppe, der skal
udarbejde NKR for menisklidelser; henvendelsen er sendt til både DOS og SAKS.
SAKS har forslået 4 kandidater. DOS vil indstille CMJ fra bestyrelsen, og derudover bede DSHK om
at foreslå en kandidat. Desuden har KH rette henvendelse til en række kandidater, valgt af
bestyrelsen.

c.

√ Dialog vedr. kandidat til posten som kasserer i perioden 2015‐2018:
Under internatmødet på Sixtus drøftede bestyrelsen mulige kandidater til bestyrelsens forslag til
posten som kasserer fra oktober 2015, og man blev enige om at rette henvendelse til en mulig
kandidat.
KH har talt med den foreslåede kandidat, som har sagt ja tak til at opstille.

d.

√ Ansættelsesudvalg:
Der er nu valgt en DOS repræsentant fra UDDU til ansættelsesudvalget i region Øst, og denne
UDDU repræsentant er desuden hovedkursusleder i egen region. Der er således en DOS
repræsentant i alle ansættelsesudvalg.
DOS har 4 pladser i hvert af de tre ansættelsesudvalg, en yngre læge og tre speciallæger. SK
pointerer, at det er vigtigt, at der deltager en repræsentant fra hvert ansættelsesudvalg til alle
udvalgsmøder, for at sikre ensartetheden i udvælgelsen.
SK vil undersøge om der er mulighed for at beholde Michael Mørk Petersen i
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ansættelsesudvalget i reg. øst.
Hvis dette er tilfældet skal der udpeges en professor i region Nord for at sikre ensartetheden for
alle tre ansættelsesudvalg.
GE skriver emnet på til drøftelse under mødet i juni.
e.

√ NKR for ikke‐kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken _svar fra ryginteressegruppen inden
15. marts 2015:
Der er tale om en retningslinje som beskriver ikke‐kirurgisk behandling, hvor der er
sygdomsvarighed under tre måneder.
KH har videresendt retningslinjen til vurdering i ryginteressegruppen.
Taget til efterretning.

f.

√ Høring over vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU‐/EØS‐lande:
EU ser gerne en række sundhedsydelser ensrettet i alle EU/EØS‐lande:
Der er i DK forskel på ambulant behandling og kirurgisk behandling i andre EU/EØS lande, idet
der ikke skal søges om tilsagn til ambulant behandling, men det skal der til kirurgisk behandling
under indlæggelse.
Høringen tages til efterretning.

g.

√ Udpegningsbreve arbejdsgruppe NKR for ikke‐kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning
‐ frist 23. marts:
DOS kan have en plads i denne arbejdsgruppe og sagen er sendt videre til ryginteressegruppen.
DOS afventer svar fra ryginteressegruppen, alternativt vælger bestyrelsen selv at indstille en
kandidat.
KH vil i så fald kontakte kandidaten.

h.

√ Nyt medlem til ankenævnet for patienterstatning 2015‐2018:
Den ene af de foreslåede kandidater har trukket sit kandidatur, hvorfor DOS vil fremkomme med
forslag om ny kandidat.
KH kontakter en kandidat og vender tilbage med et svar.

6.
a.

UDDANNELSESUDVALGET
√ Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Uddannelsesudvalget og YODA afholder forårsmøde 8. og 9. maj 2015. SK orienterer om
programmet, hvor der er inviteret eksterne gæster, der holdes gruppediskussioner og foredrag.
Der afholdes møde med PKL ér dagen før uddannelsesdagen.

7.
a.

KVALITETSUDVALGET
√ Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der er arbejdet med dagsorden til 12/12 møde i dagene 16/17 marts.
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CMJ orienterer om mødet ved næste BM.
b.

√ Tilbagemelding på forslag til emner for Nationale Kliniske Retningslinjer(NKR):
CMJ vil orientere på næste bestyrelsesmøde.

8.
a.

VIDENSKABELIGT UDVALG
√ Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der arbejdes med de videnskabelige symposier til kongressen 2015 med bl.a. tre skandinaviske
foredragsholdere. Bestyrelsen godkender de udgifter, dette vil medføre.
OR vil vende tilbage med forslag til videnskabeligt program
Der er sendt invitation til to af tre mulige professorforelæsninger.
Der arbejdes med abstract‐score.
Der er ikke indkommet forslag til EFORT og DOS symposier fra fagområderne.
SK vil fremsende forslag til UDDU symposium til næste BM
Det besluttes, at der i næste nyhedsbrev skal orienteres om deadline for tilmelding til de enkelte
DOS priser.

b.

√ Retningslinjer for videooptagelser under kongressen (fra internatmødet på Sixtus):
OR har udarbejdet en revideret tekst vedr. retningslinjer for videooptagelser.
Teksten gennemgås og kan derefter offentliggøres på hjemmesiden, sammen med teksten om
tilmelding af abstract, således at alle får mulighed for at orientere sig om videooptagelserne.
DOS bestyrelsen vil hvert år ved internatmødet på Sixtus vurderer cost benefit af
videooptagelserne og ud fra disse tage stilling til fremtidig brug af disse.
Videooptageler kan bruges til foredragskonkurrencen og symposier.
GE skriver emnet på BM september 2015

c.

√ Gennemgang af foreløbigt videnskabeligt program for DOS kongressen 2015:
VU og UDDU skal begge holde symposium. Der brainstormes om et evt. sidste symposium.

9.
a.

Strategiplan
√ Gennemgang af opdateringer: (punkterne henviser til punkterne i filen fra MSL)
1: Definition af et fagområde:
CMJ vil vende tilbage til næste BM vedr. ”definition af nye fagområder” Næste møde junui3: Fri
med løn til at deltage i DOS arbejde: CMJ anmodes om en kort orientering om resultat af
drøftelse af emnet ved mødet med ledende overlæger på DOS kongressen 2015
GE sætter emnet på til BM i maj samt på GF med formanden som ansvarshavende. Næste
4.: Samarbejde med foreninger og interesseorganisationer:
GE skriver samarbejde med patientforeningen på dagsordenen i juni md.
8: Habilitetserklæringer:
GE sætter punktet om habilitetserklæringer på til drøftelse under mødet i BM august.
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9: UDDU: rekruttering: Rekrutteringsdelen ligger i YODA‐regi.
10 + 14: UDDU: Sikring af bedst mulig uddannelse: OR og SK holder et mødemed PKLérne om
forskningstræning.
GE sætter emnet på til mødet i juni
13.: UDDU: Hvidbog: Der arbejdes med hvidbogen vedr. kursusaktiviteter
19: VU: kongressen: der arbejdes løbende med kongressen.

10.
a.

Kongressen
√ Forslag til nyt koncept til kongresmiddagen:
Der er fremsendt tre forskellige forslag til nyt koncept for kongresmiddag. Efter nogen drøftelse
bliver der enighed om den ene af modellerne, som vil medføre at en del af prisoverrækkelserne
evt. må flyttes til fredag eftermiddag sammen med øvrige prisuddelinger.
Med baggrund i det ændrede koncept for kongresmiddagen besluttes det, at bestyrelsen i år selv
står for hele arrangementet, d.v.s. festtaler, underholdning m.m.
GE, HP og OR kontakter PJ på Radisson,
GE sætter emnet på til videre drøftelse på BM i juni

11.
a.

Website
√ Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
TJ er begyndt selv at lægge filer på hjemmesiden, hvilket er omkostningsbesparende for DOS.
Kontrakten med SundVision skal genforhandles i september 2015, hvorfor HP og TJ fremlægger
udkast til kontrakt ved mødet i juni. HP, og TJ holder formøde med TU om ny kontrakt. Der
arbejdes på en abastractdatabase og udkast til ny hjemmeside.
TJ fremlægger forslag til ny hjemmeside ved mødet i maj.
GE sætter punkterne på agenda til BM i juni

b.

c.

12.
a.

Bestyrelsens klumme (fast punkt):
Marts: Thomas, drøftelse på Sixtus
April: SO, indtryk fra AAOS
Maj: SK om uddannelsesdag,
Juni: KH om NOF og MSL om EFORT
√ Årshjul for hjemmeside:
TJ foreslår et årshjul på hjemmesiden, for at sikre at tilgængelige informationer altid er
opdaterede. Udarbejdes i samarbejde med UDDU, KU og VU

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Der er kommet en opdatering, men det er ikke oplyst, hvori ændringerne ligger, hvorfor
KH har bedt om information om dette.
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KH vil vende tilbage med svar på dette.
13.
a.

Selskabets økonomi
Gennemgang af udkast til regnskab for Dansk Ortopædisk Selskab 2014:
Regnskabet er endnu ikke fremsendt fra revisor. Vil blive gennemgået på mødet i juni.

b.

√ DOS Fonden ‐ revisorens anbefaling er bevarelse af DOS fonden:
Selskabets advokat har informeret om, at DOS Fonden kan nedlægges i henhold til ny lovgivning,
men dette har selskabets revisor frarådet.
Der er enighed om at bibeholde Fonden indtil efter 2016, hvor sagen kan tages op igen.

14.
a.

DOS Fonden
√ Stillingtagen til uddelinger af fondsmidler for 2015‐1 :
TJ og SO har gennemgået de indkomne ansøgninger og kommenteret disse.
De fremlagte kommentarer gennemgås i bestyrelsen og det besluttes, hvem der skal have midler
fra DOS fonden.
GE skriver svar til alle ansøgere inden for de kommende 2 uger.

15.
a.

Bulletinen
Intet under dette punkt.

16.
a.

Internationale relationer
√ Orientering om DOS repræsentation i UEMS/EBOT:
DOS har mulighed for 2 repræsentanter, og disse varetages af Benn Duus og SK, sidstnævnte i
kraft af hans position som formand for UDDU. Derudover er SO (pastpresident) valgt som
suppleant.
Der er enighed om, at det er vigtigt med kontinuitet i tilknytningen til UEMS/EBOT. Det drøftes,
hvordan DOS får information om, hvad der er sket på møderne i UEMS/EBOT.
SO tager kontakt til BD. Emnet ages op igen på mødet i juni.

b.

√ EFORT General Assembly Prague ‐ invitation and call for application:
Punkt 16b, c og h. behandles under et´:
De foreslåede kandidater er genopstillinger, disse godkendes af DOS. Der skal desuden indstilles
to nye kandidater, som vil holde en kort præsentation under EFORT mødet, hvorefter den ene
vælges.

c.

√ EFORT General Assembly Prague, 26 May 2015 ‐ invitation National Delegates:
Se ovenfor.

d.

√ EFORT/EAR ‐ survey results and further procedure:
Behandles sammen med punkt 16 g. Der er tale om et register over alloplastikker. Registeret
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ønskes nedlagt og i stedet ønskes oprettet et netværk af registre, som fremover vil blive benævnt
”Europaedic Register”.
e.

√ European Commission Fact Sheet on Metal on Metal hip replacements:
Der er fra Europakommissionen udsendt et faktablad om metalhofter, baseret på udtalelser fra
en nedsat specialistgruppe med deltagere udpeget af EFORT. Der orienteres i faktabladet om,
hvilke patienter, der er i risikogruppen, og at disse patienter skal følges med supplerende
blodprøver.
De nævnte retningslinjer anvendes i forvejen i DK

f.

√ NOF Board, Reykjavik 7. og 8. maj 2015:
Der er endnu ikke udsendt en dagsorden, men det forventes, at emnerne ”working groups” og
Acta vil komme på dagordenen.
Der stiles mod afholdelse af DOS bestyrelsesmøde fredag formiddag og efter frokost fredag.

g.

√ EAR Newsletter No. 5 og 6:
Se punkt 16d.

h.

√ EFORT General Assembly Prague – elections:
Se punkt 16b.

17.
a.

Eventuelt
√ Danish Orthopaedic Society & Lippincott Williams & Wilkins? Virksomhed, der ønsker firma
abonnement:
Ovennævnte virksomhed har henvendt sig til DOS med tilbud om en eller anden form for
donation til DOS, og har i den forbindelse fremkommet med en række ønsker.
Disse ønsker gennemgås og der er enighed om, at en virksomhedspakke ikke vil indfri de anførte
ønsker, men at en basisreklame pakke vil.
TJ kontakter virksomheden og vender tilbage med et svar.
Gigtforeningen har inviteret til møde, og fremsendt en agenda.
Se under punkt 4h.

Mødet sluttede kl. 16.30.
Referatet godkendt på Bestyrelsesmøde 2015.05.08
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