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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 4. december 2007 kl. 09.00 – 15.00
Munkebjerg, Vejle (Pejsestuen)
Til stede: Cody Bünger, Per Kjærsgaard-Andersen, Bo Sanderhoff Olsen, Marianne
Breddam, Søren Overgaard, Michael Hasenkamp
Fraværende: Sajida Afzal
1. Godkendelse af dagsorden

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med enkelte ændringer. Bl.a. blev
Søren Overgaards deltagelse tilføjet.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmødet 24. oktober 2007 blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
1. DRG møde i Sundhedsstyrelsen

CB informerede om det sidste møde med SST´s DRG-enhed. SST planlægger at
indføre såkaldte forløbs-DRG-takster; et arbejde som forventes færdiggjort i maj
2009. I den forbindelse ønsker man at se på en række karakteristiske forløb i
ortopædien. Selskabet skal inden for hvert fagområde definere nogle normale forløb.
Vedr. DRG status for 2008 er dette nu endeligt faldet på plads, og fod-ankel
subspecialet har udarbejdet en behandlingsalgoritme som vil indgå i
takstfastsættelsen for 2009.
2. Specialeplanlægning

SST har meddelt at DOS kan forvente i løbet af januar 2008 at modtage
indkaldelse til det første møde vedr. specialeplanlægningen. CB informerede om
mødet i Dansk Rygkirurgisk Selskab i november 2007. Der havde her været en
debat om det udspil der foreligger inden for det rygkirurgiske speciale. Det blev på
det pågældende møde vedtaget at bestyrelsen i DRKS udarbejdet et nyt forslag.
Vedr. forløbet for DOS på det rygkirurgiske område, var der i bestyrelsen
enighed om at der i det kommende arbejde, også i forbindelse med dialogen med
SST, bør holdes en tæt og løbende kontakt til formanden for Dansk Rygkirurgisk
Selskab, med henblik på en koordineret udarbejdelse af specialebeskrivelsen for
dette fagområde.
3. DMS: Medlem af udvalg vedr. privathospitalerne og speciallægeuddannelse.
Dansk Medicinsk Selskab har ønsket at DOS udpeger medlemmer til
ovenstående udvalg. Bestyrelsen vedtog at pege på Klaus Möger og Marianne
Breddam.
4. Høringssvar vedr. blodtransfusion

Problemerne er specielt relevante ved traumer, cancerkirurgi og revisionskirurgi.
Man bør forny diagnosegrupperne så de aktualiseres.
5. DMS: Følgegruppe vedr. speciale planlægning
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Der er en ledig plads i den overordnet følgegruppe vedr. specialeplanlægning.
Bestyrelsen var enige om at indstille formanden for DOS til denne post.
6. DMS: Kræftplan 2 styregruppe

Bestyrelsen var enige om at indstille Johnny Keller til denne post indstillet.
7. Regionsråd og klinisk forum

CB påpegede de fortsatte udfordringer i forbindelse med den sundhedsfaglige
rådgivning i regionerne; særligt udfordringerne i forhold til senere administrative
beslutninger vedr. akutberedskabet.
8. Evalueringskriterier for indgang i ortopædisk hoveduddannelse

Søren Overgaard (SØ) indledte med at resumere forløbet omkring udarbejdelsen
af de faglige bedømmelseskriterier for ansættelse som introduktionslæge i
ortopædkirurgi. Fremover vil et samlet uddannelsesforløb bestå af en et-årig
ansættelse i turnus og herefter en et-årig ansættelse i introduktionsstilling som
betegnes basisuddannelse.
Arbejdsgruppen har arbejdet med faglig profil, supplerende kriterier og struktureret
samtale der bliver obligatorisk. De syv lægeroller vil indgå i bedømmelsen og der
skal foreligge udtalelse fra såvel ledende som uddannelsesansvarlige overlæge
Mulighederne for at en ændring i bedømmelsesproceduren blev herefter drøftet. Der
var i bestyrelsen enighed om vigtigheden af at understrege behovet for en tidlig
videnskabelig aktivitet. Dette område prioriteres tilsyneladende ikke lige højt inden
for alle specialer, men en enig bestyrelse fandt at den videnskabelige aktivitet forsat
bør vægtes tungt, også i forbindelse med vurderingen til hoveduddannelsesstillingen.
4. Forårsmødet i Ålborg 08

BSO har sørget for de nødvendige kontrakter, og tager i februar til Aalborg
sammen med Annette van Hauen og sikrer de praktiske forhold.
5. Uddannelsesudvalget:
1. A-kurser.

Søren Overgaard informerede om forskningstræningskurset der består af 10
dages kursus og 10 dages praktik. Uddannelsesudvalget har et ønske om at den
specialespecifikke del bliver landsdækkende.
2. E-kurser
Intet nyt (se dog det følgende)
3. Temaer og dagsorden for internatmøde mellem uddannelsesudvalget,

fagområder og bestyrelsen.
En række forslag til drøftelse mellem bestyrelse, uddannelsesudvalg og
repræsentanter for fagområderne blev drøftet, og udkast til dagsorden blev vedtaget.
6. Økonomisk status// DOS fellowship/ DOS fonden/DOS sekretariat

Selskabets økonomi er fortsat tilfredsstillende. Arbejdet med at oprette en
mailing-liste fortsætter.
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7. DOS bulletin

Næste dead-line er 7. december 2007.
8. NOF 2008/2010

NOF 2010 afholdes i Ålborg 4. – 6. maj og Kjeld Søballe vil blive inviteret til de
bestyrelsesmøder der afholdes i perioden op til kongressen. Et planlægningsmøde
vedr. NOF2010 afholdes 18. december 2007.
Vedr. NOF2008 tilstræber bestyrelsen at øge sine støtteaktiviteter.
9. EFORT 2008/2011
PKA informerede om at EFORT fastholder afholdelsen af store møder i ulige år,
og mindre møder i lige år sammen med det lokale ortopædiske selskab.

10. Dansk Medicinsk Selskab./DOS v. prof Mikael Hasenkam

Den nyvalgte formand for DMS, Mikael Hasenkamp havde tilbudt sin deltagelse.
MH informerede om opbygningen af DMS og den betydelige indflydelse dette
selskab har som umiddelbar kontakt til SST. I forlængelse heraf understregede han
betydningen af en øget interaktion med de enkelte videnskabelige selskaber.
Aktiviteten i DMS bærer dog præg af særdeles begrænsede sekretariatsressourcer.
En væsentlig del af de relevante informationer er dog tilgængelig på www.dms.dk.
DMS er en paraplyorganisation, og de der udpeges til rådgivende udvalg skal som
sådan repræsentere DMS. Bestyrelsessammensætningen i DMS er vedtægtsbestemt,
med en vis hensyntagen til både specialer og geografi. Det er længe siden der har
været ortopædkirurgisk deltagelse.
I forbindelse med planlægningen af akutberedskabet. understregede CB at
bestyrelsen i DOS finder at de udpegede medlemmer er pligtige til at søge
rådgivning hos de relevante faglige selskaber. MH oplyste i den forbindelse at
DMS prøver at oprette akut medicin som fagområde. Hans Kirkegaard i DMS
bestyrelse er formand for dette arbejde. DOS vil blive repræsenteret i styregruppen.
M.h.t. ortopædkirurgisk repræsentation i DMS´ bestyrelsen blev det som
mulighed drøftet at man kunne foreslå tidligere formænd i DOS.
Vedr. dimensioneringen af antallet af undervisningsstillinger var det MH´s
opfattelse at et veltilrettelagte forløbsprogrammer for de yngre læger er en væsentlig
faktor for arbejdet i Det nationale råd for lægers videreuddannelse. Henvendelser
vedr. dette kan rettes direkte til DMS´ bestyrelse. MH fandt også at der i DMS´
bestyrelse var enighed om fortsat at vægte den videnskabelige aktivitet højt i
forbindelse med dette.
M.h.t. kurser under basisuddannelsen blev en række muligheder drøftet.
MH opfordrede til at DOS mailer vores referenceprogrammer til DMS, såfremt de
må anses for at have almen interesse.
11. Dagspresse-sager

Intet nyt.
12. Eventuelt

En skriftlig henvendelse til bestyrelsen blev drøftet.
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Benny Dahl
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
16. december 2007
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