DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB, INTERNATMØDE 2018
Torsdag d. 18. og fredag d. 19. januar 2018
Sted: Sinatur hotel Sixtus, Middelfart, Mødelokale Lænkevig
Referat
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Morten Schultz Larsen (MSL), Bo Sanderhoff Olsen (BSO) Klaus Hindsø (KH), Marie Fridberg (MF), Thomas Jakobsen
(TJ), Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Ole Rahbek (OR), (CMJ), Gitte Eggers (GE) ref.
Nr.

Bilag

1
a.

Emne
Opsummering af formandsmødet torsdag formiddag
Emner til ny næstformand for perioden 2018/2020:
Efter en drøftelse baseret på et forud fastlagt prioriteringsmønster fremkommer MSL, BSO og
KH med forslag til 4 kandidater. Bestyrelsen drøfter kandidaterne enkeltvis og sætter dem i
prioriteret rækkefølge.
MSL kontakter kandidaterne i den besluttede rækkefølge.
Emner til ny formand for VU 2018/2020:
Omtales under punktet VU.
Strategiplan:
MSL, BSO og KH har udarbejdet forslag til arbejdsprocedure for strategiplanen, og finder at der
er behov for revurdering af de tidligere udarbejdede SWOT analyser vedr. selskabets relationer.
Disse fordeler sig som flg.
1. Medlemmer og patientforeninger: Morten Schultz Larsen
2. Fagområderne og pressen: Bo Sanderhoff Olsen
3. YODA: Thomas Jakobsen
4. Andre specialer og Kirurgisk Forum: Ole Rahbek
5. LVS: Frank Damborg
6. Offentlige myndigheder og universiteter: Søren Kold
7. Internationale relationer: Klaus Hindsø
8. Industrien: Marie Fridberg
Alle anmodes om at opdatere tidligere udarbejdede SWOT analyser og sende til BSO forud for
næste bestyrelsesmøde 14. marts 2018.

2.
b

Opsummering af øvrige møder torsdag formiddag:
VU (OR)
Hjemmesider opdateret.
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Evaluering på kongressen:
Forslag til ændring af posterwalk. Ved velkomst på de enkelte sessioner onsdag morgen, skal
der orienteres om posterwalk, som afholdes i udstillingen kl. 17.30 med servering af vin, øl og
snack. Det skal sikres, at der er en forfatter ved posteren under hele posterwalken. Session
”Technical/ cases presentation” onsdag har været dårligt besøgt. Der skal udarbejdes en plan til
teknikkerne. VU skal deltage i opfølgning af kongressen fredag eftermiddag. OR gennemgår det
foreløbige kongresprogrammet for 2018.
OR udarbejder forslag til politik for professorforelæsninger.
Emner til ny formand for VU 2018/2020:
Efter en drøftelse i VU er man fremkommet med forslag til kandidater til posten som formand
for VU for de kommende 3 år. Disse sættes i prioriteret rækkefølge og drøftes i bestyrelsen.
MSL kontakter kandidaterne i den besluttede rækkefølge.
c

UDDU (SK)
Posttests:
Bliver fremadrettet behandlet på en elektronisk platform med elektronisk retning.
UDDU aktiviteter på kongressen:
Fagområderne skal orientere om egne målbeskrivelser. Der skal fortsat holdes workshop om
kompetencevurdering.
Der er i UDDU regi nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med lektordag, men det er
besluttet, at der ikke bliver afholdt lektordag på den kommende kongres.
Specialespecifikke kurser:
Der startes nye række introkurser.

d.

KU: (FD)
Emner der er drøftet:
Man drøfter symposier til Kongressen.
KKR: der er 8 og alle fagområder er repræsenteret.
Man drøfter årshjul til KKR.
Metodehåndbogen skal lægges på hjemmesiden ved et link.
12/12 mødet: Der skal arbejdes med databaser, evaluering af KKR, retningslinjer for
journalopslag.

f.

Opfølgning på møde med fagområderne:
Tilbagemelding vedr. kongressen: Der er ønske om at konceptet for kongresfesten ændres.
Forskellige muligheder og forslag drøftes.
MF og GE kontakter SAS og aftaler planlægningsmøde marts/april.
Patientklagenævnet:
Der er enighed om, at DOS skal deltage i processen med at udvælge kandidater, men
bestyrelsen ønsker at komme aktivt ind i udvælgelsen på et tidligere tidspunkt. Styrelsen vil
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indkalder til møde, hvor den nuværende samarbejdsaftale drøftes med udgangspunkt i det af
MSL udarbejdede forslag til revision af den eksisterende samarbejdsaftale.
e.

3.

MF/GE: (MF)
DOS Kongressen 2017: drøftes overordnet.
Forslag til kongrescentre: Der er opstartet en proces med indhentning af forslag til nye
kongresfaciliteter vest for Storebælt.
GE sender brev til offentlige turist/event virksomheder i uge 4.
√

Økonomi vedr. deltagelse i udarbejdelse af NKR (MSL)
Der er mulighed for at få dækket nogle af udgifterne til udarbejdelse af NKR fra en pulje fra
Sundhedsstyrelsen. NKR kan fremover udarbejdes i regi uden for SST.
Hvis en KKR højnes med flere PICO-spørgsmål og udarbejdes tværfagligt, kan der søges om
støtte fra SST. En mulighed kunne være amputationspatienter i et tværfagligt samarbejde med
karkirurgerne.
FD retter henvendelse til SST og regionerne med forslag om KKR/NKR om amputation.
GE skriver punktet på til BM i marts.
Det foreslås, at DOS kontakter regionerne for at søge støtte til arbejdet med NKR og KKR med
begrundelse i, at der er tale om en uddannelsesaktivitet, idet regionerne har meldt ud, at de vil
sørge for lægernes uddannelse, som ikke skal ligge i industrien.
FD og MSL retter henvendelse til regionerne.
OR foreslår at arbejdet med KKR og NKR skal synliggøres f.eks. via hjemmesiden og presse.
TJ vil rette hjemmesiden til
MSL skriver en selvstændig klumme om emnet i et nyhedsbrev i marts.
Der er enighed om at der skal skabes en tættere kontakt til de ledende overlæger, og at det
sker bedst ved at invitere dem til et møde på Sixtus 2019.
BSO indbyder de ledende overlæger til møde (1-2 timer) onsdag eftermiddag på Sixtus 2019
forudgået af fælles frokost.
GE sætter mødefrekvens med YODA på dagsordenen til BM i august.
Økonomi vedr. mødeaktiviteter i forbindelse med revision af KKR drøftes fra gang til gang.
Opfølgning på møde med industrien:
På opfordring fra industrien besluttes det, at der skal skabes kontakt til regionernes
indkøbsafdelinger.
GE kontakter regionernes indkøbsansvarlige for at indhente liste over forhandlere, og invitere
de indkøbsansvarlige til at deltage i kongressen gratis ved tilmelding via hjemmesiden.
Al standpersonale fra industrien skal have et DOS navneskilt, med personnavn og
virksomhedsnavn, samt titlen ”udstiller”.
GE skriver dette til alle tilmeldte udstillere efter deadline.
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Der foreslås en fagområdeopdelt og programsat ”Udstillingswalk” for yngre læger.
MF spørger YODA, om de vil påtage sig opgaven med at arrangere dette.
Der foreslås salg af ”Morgenmadssymposier (kr. 25.000) onsdag eller fredag morgen. Hvis der
er tale om ”hands on workshop” med uddannelsesmæssig værdi for yngre læge kan prisen
sættes til kr. 15.000.
GE udarbejder udkast til invitationsbrev til forelæggelse for OR og MSL. Det skal i brevet tydelig
fremgå, at lokalet begge dage skal være klar til 1. session kl. 9.00
4.

√

Ændring af politik vedr. uddelinger fra DOS Fonden (KH) (fra BM 24.08.2017)
Pga strammere økonomi i DOS Fonden vil der fremover være begrænsede muligheder for at få
støtte til kursusdeltagelse, da aktiv deltagelse i kongresser prioriteres højere.
Der er enighed om, at der ikke uddeles donationer over det beløb fonden råder over ved den
aktuelle uddeling. Teksten på hjemmesiden korrigeres i henhold til dette.
MF vil fremkomme med tal for disponibelt beløb forud for de enkelte uddelinger.
TJ orienterer om dette på FB, hjemmeside og i et nyhedsbrev.

5.

√

Medlemskab af NOF (fra GF) (KH)
Der har gentagne gange på generalforsamlinger været rettet spørgsmål om selskabets
tilknytning til NOF/Acta, dog specielt ACTA.
KH orienterer om at DOS har abonnementsforpligtelse overfor ACTA i endnu et par år,
hvorefter vil der være følgende muligheder:
Ø Medlemskab af NOF med ACTA
Ø Medlemskab af NOF uden ACTA
Ø Ikke medlemskab af NOF og Acta
Ø ACTA læses mod frivillig betaling.
Der kommer om ca. 2 år nyt oplæg fra ACTA om tilhørsmodel, men emnet skal allerede nu
tages op på NOF kongressen på Island.
GE sætter punktet på GF 2018, men der skal ikke på GF i 2018 tags endelig stilling til
tilhørsforholdet til NOF/ACTA.

6.

√

Afholdelse af lektordag under kongressen 2018
Beskrevet under pkt. 2c.

7.

UEMS:
SK orienterer om, at det ikke er nødvendigt at DOS er repræsenteret på det kommende møde.

Mødet sluttes kl. 14.35
Godkendt på DOS bestyrelsesmøde 14.3.2018
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