DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Møde mellem
bestyrelsen for Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og
bestyrelsen for Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA)
Sted: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart
Dato: onsdag d. 17. januar 2018 kl. 15.00 – 16.00
REFERAT
Deltagere fra DOS:
Morten Schultz Larsen (MSL), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Klaus Hindsø (KH), Marie Fridberg (MF),
Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Ole Rahbek (OR), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE) ref.
Deltagere fra YODA:
Casper Dragsted, Formand, (CD), Christian Støttrup, Næstformand, (CS)

BILAG

EMNE

1.

√

Godkendelse af dagsorden:
Den forud for mødet fremsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et ekstra
punkt om Styrelsen for patientsikkerhed.

2.

√

Godkendelse af referat fra møde 2017.08.24:
Det forud for mødet fremsendte referat blev godkendt uden ændringer.

3.

Lukning af rekrutteringsudvalget:
Udvalget holdt i november et skypemøde, hvor det blev besluttet at nedlægge udvalget.
YODA er enig i denne beslutning.
YODA ønsker en større grad af koordinering af indsatsen omkring lektorerne.
Emnet drøftes videre i UDDU. SK anmoder YODA om at fremsende en dybere udmelding
om, hvad det er YODA ønsker fra lektorerne.

4.

Karakteristik af ansøgere til hoveduddannelse i de 3 regioner.
”YODA har forsøgt at tage initiativ til en karakteristik magen til den Foreningen af
Yngre Anæstesiologer har for deres speciale. Region Øst har ikke ønsket at medvirke i
dette arbejde, og derfor er vi ikke kommet videre med arbejdet. YODA vil gerne
diskutere, om det som øst har forklaret ensretter ansøgerfeltet”.
Der er i de 3 regioner ikke klarhed over, hvilke kompetencer ansøgere, der får HU stillinger,
har på ansøgningstidspunktet. YODA har et ønske om, at kompetencerne offentliggøres i
en anonym karakteristik til gavn for fremtidige ansøgere. Region Øst har ikke ønsket at
deltage med oplysninger til en sådan karakteristik. SK meddeler at DOS går ind for
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transparens, og at DOS-bestyrelsen vil drøfte om man vil gå yderligere ind i sagen. YODA
opfordres til at rette henvendelse til regionerne. YODA arbejder videre med sagen i egen
bestyrelse.
5.

Evaluering af DOS Kongressen, herunder uddannelseselementerne på DOS-kongressen og
deres placering.
YODA kunne ønske en større programmæssig samling af de uddannelsesmæssige
aktiviteter under kongressen, således at disse ikke er spredt over de forskellige dage. Efter
en drøftelse er der enighed om, at den nuværende spredning over alle dage er det mest
hensigtsmæssige.
Det foreslås at KKR præsenteres på DOS kongressen, og FD orienteret om at KKR
fremadrettet vil blive præsenteret som postere.
MSL informerer om at DOS-bestyrelsen overvejer, om der fremover skal opkræves en
mindre betaling for deltagelse på DOS kongressen, f.eks. svarende til udgiften til
forplejning. YODA vil undersøge internt i YODA, hvilken holdning der er til en mindre
betaling for deltagelse i kongressen. Svar foreligger til mødet til august.
YODA vil undersøge blandt medlemmer om holdning til festen.
GE sætter disse svar på dagsordenen til mødet i august.

6..

Eventuelt:
Styrelsen for patientsikkerhed.
Dansk idrætsmedicinsk selskab har skrevet til deres medlemmer vedr. betaling for
fritidsarbejde. Har DOS en holdning til dette?
DOS vil drøfte emnet på Internatmødet.
Mødet sluttede kl. 16.15 og MSL takkede for et godt og konstruktivt møde
Næste møde holdes 24.8.2018 i Aalborg.
GE udsender indkaldelse om tid og sted.
Godkendt på DOS Bestyrelsesmøde 14. marts 2018

SIXTUS 2018_REF.ERAT_YODA_MSL_ge

