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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
Hovedmenu:
INTERNATMØDE
MIDDELFART, KONGEBROGÅRDEN
Tlf 6341 6341
DOS BESTYRELSE, UDDANNELSESUDVALGET OG FAGOMRÅDERNE
FREDAG 13.JANUAR 2006
KL. 10.00 – 16.00
Tilstede:
DOS Bestyrelsen og Uddannelsesudvalget samt Hans Viggo Johansen, Adam Hede, Henrik Schrøder, Per
Kjærsgaard-Andersen, Gert Kristensen, Johnny Frøkjær, Johnny Keller, Benny Dahl, Svend Erik Østgaard, Kjeld
Hougaard.

1. Godkendelse af dagsorden:
Der blev indføjet et punkt 1A. Information for fagområderne.
Fagområder:
Børn: Adam Hede kunne oplyser, at der har været holdt et møde hvor man har diskuteret det fremtidige
forhold mellem universitetshospitalerne og regionshospitalerne, når den nye regionsstruktur træder i kraft 1.
januar 2007.
Hånd: Henrik Schrøder oplyste, at man aktuelt arbejdede på en acceptabel ordning for ergoterapien som ved
regionsdannelsen skulle overgå til kommunerne.
Dansk Hofte-knæalloplastik Selskab: Per Kjærsgaard-Andersen oplyste at referenceprogram var under revision. At der ville
foreligge en ny udgave i løbet af februar måned . Referenceprogrammet ville blive trykt således, at medlemmerne i Dansk
Ortopædisk Selskab ville tå tilsendt et eksemplar. Fagområderne afventede i øvrigt svar fra Sundhedsstyrelsen angående
ibrugtagning af en ny cement. Angående kliniske databaser ønskede man fra den centrale administration, at få disse samlet
i et Kompetencecenter Vest med henblik på homogenisering af dataopsamlingen.
SAKS: Gert Kristensen oplyste om succesfuld forløb af basiskursus samt netop afsluttende workshops under DOS.
Angående referenceprogrammet omhandlende ligament læsioner i knæleddet, vil der blive trykt en udgave som vil få
kittellommeformat. Denne vil blive tilsendt medlemmerne. Forreste korsbånds databasen er startet 01.07.2005.
Tumor: Johnny Keller informerede om implementering af Kræftplan To. Ønsket var at sikre en ensartet kvalitet i
behandlingen. At behandlingen blev foretaget af kompetente læger hvilket formentlig vil betyde en centralisering af
behandlingen. Til infrastrukturen i afdelingerne var der afsat store midler. For at få del i disse midler er der specielle krav til
organiseringen af afdelingen. Dansk Sarkom Gruppe opfylder kravene til denne organisering.
Ryg: angående diskusproteser er der planlagt møde i Sundhedsstyrelsen. Emnet er blandt andet diskusprotesedatabase,
cervikale disksuproteser samt kliniske databaser med henblik på outcome studier.
Skulder: Hans Viggo Johansen oplyste at skulder-albue databasen inkluderede patientevaluering. At fagområder havde haft
fællesmøde med svenske kolleger. Man var i gang med at gå ensartede operationskoder på tværs af landegrænserne.
Fod-ankel: fagbeskrivelse var nu indsendt til DOS. E-kursus planlagt til januar 2006. Basiskursus er omlagt til A-kursus.
Traume: Kjeld Hougaard oplyste, at selskabet tæller 30 medlemmer her på selskabets 3. år. Man bruger megen tid på
traumemanual. Der ønskes fælles retningslinier for denne, foruden man ønsker tværfaglighed synliggjort. Desuden
diskuterede man den optimale behandling af monoskader. Som eksempel herfor blev nævnt behandling af proksimal
humerus fraktur.
2. DRG Status:
Svend Erik Østgaard oplyste, at visionen for arbejdsgruppen hvad angår 2007 er, at DRG systemet skal fremstå som værende
enkelt, åbent samt bestå af klinisk meningsfuld gruppering. Svend Erik Østgaard (SEØ) bad fagområderne informere
arbejdsgruppen, om man havde relevante indvendinger mod eksisterende grupperinger. Desforuden, at takstfastsættelse af nye
forslag fra fagområderne, alene foregå gennem en dialog med Sundhedsstyrelsen.
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Fagområdet SAKS’ forslag som beskrevet i DOS Bulletinen kunne ikke accepteres af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kan
ej heller accepterer særskilt afregning for implantater, endelig blev det understreget, at forhøjelse af en takst medførte at en
anden måtte reduceres tilsvarende.
Indlagt takst adskiller sig ikke fra ambulante takster.
Afslutningsvis oplyste Formanden for DOS, at bestyrelsen havde besluttet, at DRG-udvalget skulle bestå af seks medlemmer inkl.
DOS næstformand. Udvalget konstituere sig selv ved Formanden.

3. Uddannelsesudvalget:
1.Beskrivelse af fagområderne.
Formanden for uddannelsesudvalget kunne oplyse, at der nu var udarbejdet fagbeskrivelser fra alle fagområder. Når de
respektive fagområders beskrivelse var godkendt, anbefaledes det, at de blev overført til internettet. Formanden for
Udannelsesudvalget anbefalede i øvrigt at fagområderne burde være selvstændige medlemmer af Dansk Medicinsk Selskab.

2. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen.
Formanden oplyste, at forskningstræningsmodulet nu var fastlagt således at modulet kommer til bestå af 10 + 10 dage. Indholdet i
modulet var der ikke opnået enighed om mellem de 3 Regioner. Region Øst ønskede således et indhold som adskilte sig
signifikant fra de 2 øvrige regioner.
3. Workshops for turnus og introduktionslæger.
Workshops havde været en succes. Der var fuld enighed om, at workshops skulle fortsætte som værende en del af selskabets
rekrutteringsstrategi.
4. CME –akkreditering af uddannelsesaktiviteter.
Claus Hjort Jensen informerede om CME akkreditering. DOS medlemmer bør opfordres til at registrerer point. Information om CME
point og registrering af disse kan fås på netadresserne:
www.laeger.dk, www.UEMS.net. sidstnævnte kan evt. åbnes via DOS hjemmeside, www.ortopaedi.dk
For fremtiden vil der blive tilknyttet CME point til DOS møder.

4. Referenceprogrammer og Symposier. Forslag fra Fagområderne.
Fagområder vil sende forslag til sekretæren. Angående referenceprogrammer blev der foreslået et sådan omhandlende
multitraumer.

5. Regionerne.
Indledningsvis oplyste Formanden for DOS om reaktionen på selskabets brev tilsendt de forskellige regioners centrale
administration. Svarerne dækkede skalaen fra ingen svar til positive svar.
5.1. Hovedstaden: DOS Formanden kunne oplyse, at der havde været mødeaktivitet. 39 specialer dannede hver en
arbejdsgruppe.
Indenfor ortopædkirurgien var der udfærdiget et notat på 15 A4 sider som beskrev specialet. Notatet måtte ikke indeholde
fremtidsvisioner, kun være beskrivende.
5.2. Vestsjælland: Per Kjærsgaard-Andersen fremlagde notat udfærdiget af Jens Erik Varmarken. Regionen kommer til at bestå af
hospitalerne i Køge, Slagelse, Holbæk, Ringsted, Kalundborg, Næstved, Nykøbing Falster samt Fakse. Der er på nuværende
tidspunkt ikke indgået nogen aftaler om strukturen i regionsdannelsen. Møder har primært været orienterende. Jes Hedeboe og
Jens Erik Varmarken, Næstved har taget initiativ til at sammenkalde alle speciallæger i den nye region til et fælles møde med
henblik på opgavefordeling samt gensidig orientering.
5.3 Syd: Søren Overgaard informerede om mødeforløb. Regionen har 1,2 mill. indbyggere. Man har organiseret sig med
dannelsen af diverse fora. Således forum for ledende overlæger. To møder var afholdt . På møderne havde emnerne været
afholdelse af fælles temadage. At indkalde Fagområderne til møder. Desforuden var der nedsat forum for uddannelsesansvarlige
overlæger. Forum for speciallæge samt et forum for forskningsansatte overlæge. Man overvejede at oprette et forum for yngre
læger.
5.4 Midt: Cody Bünger oplyste, at man i Region Midt var blevet enige om en forretningsorden for regionens organisering. Således
anlægges møder på fagområdeniveau, specialerådsniveau med deltagelse af fagets to professorer samt på universitetsniveau.
Møderne skulle danne basis for en god rådgivning af den kommende forvaltning. Mødestrukturen er offentliggjort på internettet.
Der blev oprettet link til denne via vor egen hjemmeside.
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5.5 Nord: Svend Erik Østgaard oplyste, at regionens struktur efter 1. januar 2007 i praksis svarende til den der eksisterende i dag.
Svend Erik Østgaard kunne ikke oplyse om mødeforløb eller om dato for kommende møder.

6. Offentlige hospitaler contra Private hospitaler.
En livlig diskussion udspandt sig.Flere var bekymrede for at privathospitaler ikke evnede at tage aktiv del i den ortopædkirurgisk
forskning samt specialistuddannelsen.
7. Evt.
Angående Fagområderne repræsentation i Patientklagenævnet kunne Formanden for DOS oplyse, at ansættelse i
Patientklagenævnet foregår efter opslag. DOS bestyrelse får ansøgningerne til gennemsyn og anføre kun om ansøger er
kvalificeret eller ej. DOS bestyrelse har således ingen indflydelse på Fagområdernes repræsentation. Bestyrelsen forventer dog, at
kollegerne i Patientklagenævnet vil bede om en specialistudtagelse indenfor det enkelte fagområde hvis man finder indikation
derfor.
Formanden for DOS oplyste, at bestyrelsen havde drøftet frekvensen af møder med Fagområderne. Man fandt møderne med
Fagområderne udbytterige. Derfor foreslog formanden, at der skulle planlægges to årlige møder. Fagområderepræsentanterne var
enige heri. Bestyrelsen vil fremsende et forslag om næste møde i efteråret 2006.

Bjarne Møller-Madsen
DOS sekretær
/bb
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