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BESTYRELSESMØDE
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
Hilton Copenhagen Airport

Hovedmenu:

TORSDAG 21. JUNI 2007

Tilstede: Cody Bünger, Per Kjærsgaard-Andersen, Bo Sanderhof Olsen, Sajida Afzal, Benny Dahl, Marianne Breddam.
Godkendelse af Dagsorden
Formanden have enkelte tilføjelser til dagens dagsorden. Bl.a. ændredes rækkefølgen af dagens punkter således at punktet
vedr. meddelelser fra Uddannelsesudvalget blev rykket frem, så Marianne Breddam havde mulighed for nå dagens møde i
Odense.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. maj 2007
Michael Nielsen havde mailet referat der blev godkendt.
EFORT 2011
Den nyvalgte næsteformand i EFORT, Karl-Göran Thorngren, havde afsat tid til mødet, på trods af den pludselige meddelelse
om at formanden for EFORT, Frantz Langlais, lørdagen inden var omkommet i en bilulykke. Det er endnu uafklaret hvem der
følger ham på formandsposten.
CB foreslog at Karl-Göran Thorngren begyndte med at informere. K-GT indledte herefter med at gratulere Dansk Ortopædisk
Selskab med tildelingen af EFORT 2011, som bliver et møde på linie med de sidst afholdte i Lissabon og Firenze i hhv. 2005 og
2007, samt det kommende i Wien i 2009. K-GT gennemgik en række praktiske ændringer der vil finde sted ved mødet i
København, bl.a. mødets ugedage. EFORT sekretariat har sørget for at et italiensk kongresbureau foretager de nødvendige
forhandlinger med bl.a. Bella Centret og indtil videre arbejdes der med datoerne 1. til 4. juni 2011. Vi er opmærksomme på at
torsdagen i den uge er Kr. Himmelfartsdag hvilket kan betyde ændringer.
Der var ros fra EFORT´s bestyrelse efter inspektionsturen til København. PKA spurgte om man i EFORT ville se positivt på en
evt. protektor for mødet og dette blev bekræftet af K-GT. Der var herefter en drøftelse af de finansielle aspekter omkring
mødet, bl.a. budget og overskudsandel til det nationale selskab.
Det blev anbefalet, at mødekadencen vedr. forberedelse blev øget ca. 9 måneder inden afholdelsen, og der er i EFORT
opmærksomhed med problemet omkring ”no-shows” til de videnskabelige foredrag. En række andre initiativer er også under
planlægning bl.a. færre parallelsessioner og øget udnyttelse af elektroniske medier. Det blev anbefalet at man fra DOS´ side tog
kontakt til danske firmaer; også sådanne som ikke umiddelbart har tilknytning til branchen, men som alligevel måtte have
interesse i at profilere sig på et sådant møde.
Vedr. den videnskabelige komite, blev det oplyst at EFORT understreger betydningen af national deltagelse. Man har således
et håb om at kunne etablere et såkaldt EFORT Academy, som vil blive afprøvet første gang i Wien i 2009, hvortil man
anbefaler at DOS sender delegation, m.h.p. at indhente erfaringer. Af andre initiativer kan man nævne at der i Firenze for
første gang var en møderække rettet mod sygeplejersker. CB mente at EFORT2011 skal betragtes som et nordisk møde, og at
vi bør invitere medlemmer til den videnskabelige komite i denne ånd.
Karl-Göran Thorngren deltog herefter i frokosten og vi afventer i DOS næste henvendelse fra EFORT efter sommerferien
2007.
DRG
Svend Østgaard havde ikke mulighed for at deltage i dagens møde. I dialogen med SST er det tydeligt, at der særligt er behov
for at se på omkostningerne ved mere komplekse procedurer. Der er planlagt heldagsmøde 2. juli 2007 i SST, med deltagelse
af Svend Østgaard, Niels Dieter , Cody Bünger og om muligt Per Kjærsgaard-Andersen. Der vil være opfølgning på
internatmødet 24.-25. september 2007, hvortil Svend Østgaard vil blive inviteret.
Meddelelser fra Formanden
Sekretæren blev bedt om at kontakte selskabets advokat m.h.p. godkendelse af det nyoprettede DOS Fellowship, således at det
snarest kan annonceres i bulletinen. Formanden sørger for officiel bekræftelse af Guildal forelæsningen i efteråret. Andy Carr
fra Oxford har allerede mundtligt bekræftet foredragstitlen Elbow implants and elbow scoring. Vedr. den tidsmæssige afstand
mellem NOF og EFORT blev det foreslået at man skulle tilstræbe en afstand på fire uger mellem de to kongresser.
Selskabet har fået en anmodning om en oversigt over kvindelige ortopædkirurger i Danmark i anledning af Dansk Kirurgisk
Selskabs 100 års jubilæum. Deadline er 30. juni og redaktøren vil kontakte Pia Werner i registreringsafdelingen. Hun vil også
kontakte Klaus Hindsø m.h.t. medlemsoversigt og information på hjemmesiden om forretningsgangen efter man har anmodet
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om medlemskab. I forbindelse med Dansk Kirurgisk Selskabs 100 års jubilæum vil der blive afholdt møde 11. til 14. juni 2008
i København. DOS´ bestyrelse vil blive inviteret.
Formanden gennemgik forløbet omkring beskrivelsen af akutberedskabet til Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg. Det blev
oplyst at specialerådsformanden i Region Midt havde vurderet, at det ikke er nødvendigt med ortopædkirurgisk
tilstedeværelsesvagt i forbindelse med akutberedskabet. Bent Wulf er nu afløst af Gerhard Teichert.
Det blev besluttet at formandens redegørelse for akutberedskabet skulle sendes til samtlige specialerådsformænd og Danske
Regioner; i Region Hovedstaden Benn Duus, Region Syd Steen Schmidt, Region Midt Gerhard Teichert. Region Sjælland har
ikke noget specialeråd, men Jens-Erik Varmarken er kontaktperson. Vedr. Region Nord vil PKA kontakte Svend Erik
Østgaard.
Meddelelser fra sekretariatet
Der er indkommet en række ansøgninger til DOS fonden via selskabets hjemmeside. Det blev besluttet at sekretæren kontakter
Klaus Hindsø, således at de der søger fremover kan se på hjemmesiden, at deres ansøgning er modtaget. Ellers fortsættes
hidtidig praksis, der betyder at Klaus Hindsø dagen efter ansøgningsfristen mailer ansøgningerne til bestyrelsen.
DOS/NOF 2010
På bestyrelsesmødet i NOF i juni 2006 i Oslo, blev det besluttet at Århus skal være værtsby for NOF 2010, og det blev
yderligere besluttet at Søren Overgaard som også var kandidat til præsidentskabet, er formand for den videnskabelige komite.
Bestyrelsen vedtog at NOF 2010 som planlagt skal finde sted i Århus, og referat fra dagens bestyrelsesmøde skal sendes til
Kjeld Søballe og Søren Overgaard samtidig med invitation til bestyrelsesmødet 24. september, sammen med et ledsagebrev om
NOF 2010.
Specialeplanlægning
Det blev drøftet at selskabets bidrag til den kommende specialeplanlægning vil blive gjort til genstand for en vurdering af
andre bl.a. fra regionerne. Selskabet bør derfor indhente erfaringer fra Dansk Kirurgisk Selskab. Personerne i det rådgivende
udvalg i SST er bl.a. Bent Ottesen og Ebba Nexø. Det var blevet anbefalet at påvirke regioner, hvorfor CB vil sende vores
bidrag til Danske Regioner. Det blev besluttet at specialerådsformændene i ortopædkirurgi skal inviteres til internatmødet i
september 2007, og sekretæren sørger for invitation, samt igen kontakt til specialselskaberne og interessegrupperne. I
forlængelse heraf vil emnet igen være på dagsordenen.
Uddannelsesudvalg
MB vil på næste bestyrelsesmøde præsentere de ændringer vedr. forskningstræning som SST har accepteret. Fredag d. 29. juni
2007 mødes Søren Overgaard, Jens-Erik Varmark og PKA og evaluere dagens møde i Odense. MB sørger for relevant
information til FAS således at DOS er repræsenteret i UEMS. Sekretæren skal sørge for at relevante instanser informeres om
den nye bestyrelses sammensætning(Dansk Medicinsk Selskab, EFORT og selskabets revisor.
Vedr. udvælgelseskriterier foreslog CB en kompetenceopdeling i fire hovedområder: 1. Uddannelsen, 2. Interesse for faget/
videnskabelig aktivitet. 3. Kirurgisk flair. 4. Konglomerat af de bløde værdier.
Eventuelt
BSO havde fået en industriel henvendelse vedr. den annoncerede prisstigning. BSO vil udarbejde et svarbrev som bestyrelsen
vil få lejlighed til at kommentere. Regnskabet for DOS Fonden foreligger nu, men uden de rigtige bestyrelsesnavne. Kasseren
sørger for at dette korrigeres.
CB foreslog følgende gæsteforelæser til næste årsmøde: Dr. Pieter Varga vedrørende osteoporosefrakturer. CB inviterer
medlemmer af SST rådgivende udvalgt i forbindelse med specialeplanlægningen til næste bestyrelsesmøde i Århus 20. august
2007.
Et forslag fra Bjarne Møller Madsen om et symposium vedr. albuenære frakturer hos børn blev accepteret. Sekretæren giver
besked til BMM.
PKA foreslog at vi allerede nu gjorde os overvejelser om hvem der kunne tænkes at være med i den centrale
organisationsgruppe i forbindelser med EFORT2011. Der skal arbejdes på et brev til formændene i de nordiske ortopædiske
selskaber evt. via NOF hvori man beder om kandidatforslag til EFORT Scientific Academy, idet det skal understreges at man
ikke kan garantere at forslåede kandidater bliver udpeget.
I forbindelse med valget af Århus som værtsby for NOF år 2010 blev det besluttet at Søren Overgaard som også var kandidat
til præsidentskabet, skulle være formand for den videnskabelige komite. Referat fra dagens bestyrelses sendes til Kjeld Søballe
og Søren Overgaard samtidig med invitation til 24. september sammen med ledsagebrev om NOF 2010.
Benny Dahl
DOS Sekretær
28. august 2007

Send e-mail til Selskabets webmaster med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
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