DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
onsdag d. 14. januar 2015, kl. 17.00
Sted: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5000 Middelfart, lokale Lænkevig
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), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.
1.

Godkendelse af dagsorden:
Agenda godkendes uden tilføjelser.

2.

Godkendelse af referat fra møde:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 2. december 2014:
Referatet godkendes uden ændringer. TJ lægger det på hjemmesiden.

√

3.
a.

√

b.

√

4.
a.

√

b.

√

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:
Høring over revision af Sundhedsstyrelsens transfusionsvejledning, evt. kommentarer senest
19.12.2014
Høringen er videresendt til vurdering i ryg, traume‐ og hofte/knæselskaberne, og er derefter
taget til efterretning. Det besluttes, at der i næste nyhed brev skal orienteres om den aktuelle
revision af transfusionsvejledningen, med henvisning til, at den kan læses på SST høringsportal.
TJ lægger linket på hjemmesiden.
AAOS has moved:
Informationen er taget til efterretning og den nye adresse er:
9400 West Higgins Road
Rosemont, IL 60018‐4976
USA

Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):
Information?
Der er tale om en artikel om manglende fysioterapeutisk behandling af fængselsindsatte. KH
har svaret journalisten.
Bone & Joint Decade:
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Benny Dahl har ikke, som tidligere antaget, været til møde i London.
Der er enighed om at DOS betaler indtil nuværende aftale udløber i 2015. Derefter stopper DOS
sine forpligtelser overfor Bone & Joint Decade.
c.

√

Nationale kliniske retningslinjer:
Det Nationale Udvalg for NKR har taget beslutning om at udarbejde en NKR vedr.
meniskpatologi i knæet, hofteartrose samt lændesmerter. SO orienteret dog om at
ovennævnte NKR ikke er endelig godkendt, og DOS afventer det endelige svar.

d.

√

Kliniske retningslinjer ‐ tak for hjælpen:
LVS takker for selskabernes indsats ved udarbejdelse af de senest udarbejdede NKR og henviser
til den skrevne rapport på LVS´s hjemmeside.

e.

√

Svar: RKKP‐arbejdsgruppe vedr. klinisk ledelse, datofastsættelse af konst. og opfølgende møde:
SO indtræder i ovennævnte arbejdsgruppe. Der er indkaldt til 1. møde som afholdes i juni.

f.

√

SST's rapport om inspektorordningen:
Der er kommet en rapport vedr. inspektorordningen, som findes at være gavnlig, bl.a. hvad
angår uddannelse af læger. Det bemærkes dog, at besøgene i mindre grad bør være planlagte,
og et tættere samarbejde med ledelserne er ønskeligt. Der efterspørges et tættere samarbejde
med uddannelsesenhederne de steder, hvor rapporten har påvist problemer.

g.

√

Udpegning til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning 2015‐18: 3 poster ledige som
LVS‐repræsentanter:
Der er ikke efterspurgt en ortopædkirurg.

h.

√

Invitation til LVS årsmøde fredag den 23. januar 2015:
Det er ikke muligt for nogle fra DOS´ bestyrelse at deltage.
CMJ orienterer om LVS´s årsmøde ved KU møde 15.1.2015.

i.

√

Høring: Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love:
Der er tale om en lov, som kan give tilladelse til samkøring af registre.
DOS tager høringen til efterretning.

j.

√

What&apos;s New in Arthroscopy & Sports:
Der er tale om et privat register, oprettet af et medico selskab, hvor patienterne selv hen ad
vejen kan indrapportere til registeret.
KH svarer at DOS ikke kan indgå i arbejdet med registeret.

5

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen
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a.

√

e‐Dagsorden:
KH og GE har været til møde vedr. programmet e‐dagsordenen, men systemet opfylder ikke de
ønskede krav til dokumentbehandling. KH har svaret E‐dagsorden.

b.

√

Retningslinje for tilbagetrækning af abstracts:
VU har udarbejdet en tekst med retningslinjer for tilbagetrækning af abstracts efter accept til
kongressen. Teksten gennemgås og tilrettes
OR sender den tilrettede tekst til TJ, som lægger teksten på hjemmesiden under ”submission af
abstract”

c.

√

Spørgsmål fra DOT formand Frank Damborg angående medlemskab af LVS:
Fagområderne er blevet informeret om muligheden for selvstændig indmeldelse af et
fagområdet i LVS, men DOT kan ikke se formålet med dette. Fordele og ulemper for
medlemskab drøftes.
SK svarer Frank Damborg

d.

√

Amgros pilotudbud:
SO og KH er inviteret til et møde med Amgros, som er en organisation, der foretager storindkøb
af medicin til fordelagtige priser. Amgros vil nu gerne overføre disse fordele til også at omfatte
medico‐produkter. CMJ orienteret om at regionernes indkøbsenheder er meget interesserede i
nationale indkøb. Der er enighed om, at der er båd fordele og ulemper ved nationale indkøb,
hvorfor det er vigtigt at deltage i processen fra starten
SO og KH deltager i mødet.

e.

(Flyttet til 4j)

f.

√

Færdiggørelse af agenda til kirurgisk forum 4. februar 2015:
Den fremlagte dagsorden tilrettes.
GE udsender dagsordenen

g.

√

Indstilling af kandidater til Vidensråd for Forebyggelse:
Der er ønskes 2 repræsentanter fra specialet.
Bestyrelsen har forespurgt 2 kandidater, som begge har accepteret indstilling.
KH svarer Vidensråd for Forebyggelse.

h.

√

KKR og Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi, DSOI:
Der er enighed om at de indsendte forslag er relevante.
CMJ tager emnet op på KU mødet torsdag d. 15. januar.
CMJ har rettet henvendelse til DSIO, som vil arbejde videre med henblik på KKR på et senere
tidspunkt.
Der er enighed om at man på sigt skal drøfte DSOI´s tilknytning til DOS.
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i.

6.
a.

7.
a.

√

√

√

8.
a.

√

b.

√

LVS holder medlemsmøde ("specialeforum") 24. februar 2015 kl. 16 ‐ 19, Hotel Hilton:
LVS har inviteret til et møde vedr. ledelse.
UDDANNELSESUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har efter kongressen været en del udskiftning i deltagerne.
SK gennemgår dagsordenen for mødet i UDDU 15.01.
Der arbejdes med nye ansættelseskriterier til HU og de problemer, der lægges til baggrund for
nødvendigheden af nye kriterier. Disse drøftes i bestyrelsen, og der er enighed om, at der skal
stiles mod at uddannelsen fører til ”helstøbte læger”, som kan arbejde både med de praktiske,
kliniske opgaver, men også magte de videnskabelige arbejdsprocesser.
Det besluttes at PKL og UDDU skal afholde et samlet heldagsmøde i maj.
Det besluttes at bestyrelsen fra 2016 holder eget bestyrelsesmøde sammen med DOS’
uddannelsesdag i maj.
SK orienterer om uddannelsesdagen 2015.

KVALITETSUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM
Der har ikke været afholdt møde siden sidste BM.
CMJ gennemgår kort planen for KU møde 15.01.15, hvor man bl.a. skal fastlægge agenda for
det planlagte ”12/12‐møde” i marts 2015

VIDENSKABELIGT UDVALG
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
OR gennemgår aktiviteter siden sidste BM samt agenda for møde 15.01.15.
Video:
OR gennemgår baggrund for, hvorfor der ønskes optagelse af video under en del af DOS
kongressen samt retningslinjer for dette. Der er enighed om, at der fortsat skal benyttes
videooptagelser ved af bestyrelsen forudbestemte sessioner, ligesom foredragsholderne skal
acceptere. Videooptagelserne skal ligge på et åbent forum på hjemmesiden.

9.
a.

Strategiplan
Drøftes ved mødet 15.01.15

10.
a.

Kongressen og internatmøde på Sixtus
Gennemgang og opfølgning af kongressen:
VU vil ved mødet 15.01.15 gennemgå kongressen vedr. symposium 2015.

√
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b.

√

Gennemgang af internatmøde 15. og 16. januar:
Mødeplanen bliver gennemgået, ligesom agenda for mødet med fagområder og industri
godkendes.

c.

√

Symposier 2015:
Guildalforelæser:
Valg af forelæser til Guildalforelæsningen går på omgang mellem fagområderne. Det er
bestyrelsesformanden for DOS, der inviter, og de videre praktiske ligger i DOS‐regi.
KH sender besked til DSHK med anmodning om forslag til Guildalforelæser.
DOS Symposier:
Der er enighed om at ændre retningslinjerne for disse symposier, således at det ikke længere
skal gå på omgang mellem fagområderne. På sigt kan et fagområde søge om afholdelse af
symposier, gerne sammen med et andet fagområde for at dække bredt. Den endelige
beslutning ligger hos bestyrelsen. Emnet drøftes på møde med fagområderne 2015.1.15.
Honory Lecture:
KH fremkommer med forslag til foredragsholder.

11.
a.

√

b.

√

c.

d.

12.
a.

Website
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
TJ orientere om aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.
Oversigt over tidligere bestyrelser på hjemmesiden:
Det fremsendte udkast bliver drøftet, hvorefter
TJ tilretter og lægger på hjemmesiden
Klumme til hjemmesiden (fast punkt):
 Januar: KH
 Februar: MSL (strategiplanen)
 Marts: TJ (hjemmesiden, response fra drøftelser af emnet på Sixtusmødet).
 April SO (orientering om AAOS‐kongressen)

√

Habilitetserklæringer for alle:
Alle habilitetserklæringer er på hjemmesiden.
Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Orientering om at specialevejledningen er sendt til Den Regionale Baggrundsgruppe for
Specialeplanlægning:
DOS afventer tilbagemelding om de foreslåede ændringer er godkendt.
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13.
a.

Selskabets økonomi
Ny kasserer:
KH, MSL og SO vil drøfte profil og kandidater under deres møde på Sixtus 15.01.15.

14.
a.

DOS Fonden
Intet nyt.

15.
a.

Bulletinen
Intet nyt.

16.
a.

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
UEMS Trauma ASSESSMENT (opfølgning fra Bjarne Møller Madsen):
Den aktuelle problematik er, at man i DK ikke har en EBOT‐eksamen, hvilket kan give problemer
for danske læger, der ønsker ansættelse i et andet EU land. Der er lidt tvivl om, hvem og hvad
Bjarne Møller Madsen (BMM) repræsenterer i forbindelse med Core Curriculum i EFORT. Det er
vigtigt, at få afgjort dette, da der kan være modstridende interesser mellem EFORT og DOS.
Samtidig er der tvivl om, hvorledes DOS er repræsenteret i UEMS/EBOT samarbejdet. Denne
post kan der være interesse i at varetage fra såvel PP som formanden for uddannelsesudvalget.
SO kontakter BMM med henblik på, at han er DOS udpeget til Core Curriculum i EFORT regi.
KH kontakter Benn Duus, PP og UDDU med henblik på en afklaring af DOS´ repræsentation i
UEMS/EBOT.
Man drøfter det vigtige i at der er kontinuitet i tilknytning til UEMS/EBOT, og drøfter, hvordan
DOS får information om, hvad der er sket på møderne i UEMS/EBOT.
SO tager kontakt til BD
EFORT Q2 2014 report:
SO gennemgår kort den fremsendte rapport.

b.

√

c.

√

Session Proposals for Scientific Programme ¬‐ 17th EFORT Congress Geneva 2016
Traumeselskabet har budt ind med temaet håndleds brud og Malleolfrakturer mens hofte/knæ
selskabet har budt ind med temaet smertefulde led.
KH har sendt forslagene videre til EFORT, og DOS afventer svar fra EFORT.

d.

√

European Curriculum and Assessment draft:
Punktet er behandlet under 16a

e.

√

EFORT Fora Programme 2015: Application submission open:
EFORT tilbyder støtte til de nationale selskaber til afholdelse af et EFORT Forum, hvor EFORT
støtten dækker betaling af foredragsholder samt flyomkostninger.
OR vil tage det op i VU‐regi under VU mødet 15.01.15.
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17.
a.

Eventuelt
I regi af Kirurgisk Forum er der udarbejdet et læserbrev med kommentarer til proceduren om
valg af ”Danmarks bedste hospital”.
Sagen tages op igen under det kommende møde i Kirurgisk Forum.
Mødet sluttede kl. 22.15
Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde 2015.03.11
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