Dansk Ortopædisk Selskab
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
BESTYRELSE, FAGOMRÅDEFORMÆND OG UDVALGSREPRÆSENTANTER
Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 13.00 – 15.00
Signatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart, lokale Lillebælt
Mødet starter med fælles frokost kl. 12.00 i restauranten
REFERAT
Deltagere fra bestyrelse og sekretariat: (9)
Morten Schultz Larsen(MSL), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Klaus Hindsø (KH), Marie Fridberg (MF),
Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Frank Damborg (FD), Søren Kold, og Gitte Eggers (ref.)
Deltagelse fra fagområderne:
Niels Ellitsgaard
Per Hölmich
Lasse Danborg
Mikkel Østerhede Andersen
Anne Kathrine Belling Sørensen, KU medlem, erstatter
Steen Lund Jensen
Annie Primdal, KU medlem erstatter Ilija
Michael Mørk Petersen
Anders Lorentsen KU medlem, erstatter Karsten Krøner
Snorre Læssøe Stephansen
Finn Andersen Ranberg
Klaus Kirketerp Møller
Deltagere fra udvalgene:
Kvalitetsudvalget
Camilla Mersøe
Per Hölmich
Lasse Danborg
Mikkel Ø. Andersen
Anne Katrine Belling Sørensen
Anni Primdal
Claus Emmeluth
Michael Mørk Petersen
Anders Lorentsen
Michael Ulrich
Klaus Kirketerp Møller

Dansk Børneortopædisk Selskab
SAKS
Fod/ankelselskabet
Ryginteressegruppen
Dansk Selskab for skulder og albuekirurgi
Dansk Ortopædisk Traumeselskab
Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer
Dansk Selskab for håndkirurgi
Dansk Selskab for hofte- og knæalloplastik kir.
Danske Ortopæders Organisation
Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi
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Uddannelsesudvalget
Liv Wahlsten
Eske Brand
Martin Bille Henriksen
Jakob Klit
Andreas Balslev-Clausen
Jan Duedal Rölfing
Per Wagner Kristensen

Punkt

Bilag

1.

√

2

Emne
Gennemgang af referat fra møde 19.1.2017:
Godkendt.
Info fra UDDU:
Ny målbeskrivelse:
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med en ny målbeskrivelse, som skal
beskrive kompetencer inden for generel ortopædi. Alle fagområder anmodes om at
udpege en kontaktperson til denne arbejdsgruppe.
Der vil på kongressen 2018 blive holdt et symposium med orientering om status på
arbejdet med målbeskrivelsen i de enkelte fagområder.
Kursusrækken
PWK har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om afholdelse af en ny kursusrække. PWK
anbefaler, at der af økonomiske årsager reduceres med en undervisningstime pr. kursus.
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Info fra VU:
Der arbejdes med opfølgning af kongressen 2017 og planlægning af 2018, som vil blive
afholdt i København. Kongressen åbnes med et EFORT-symposium i samarbejde med
DSHK.
Det pointeres, at kongressen er et vigtigt uddannelsesforum, hvorfor det er vigtigt, at
hospitalsledelserne og de ledende overlæger giver tilladelse til deltagelse i kongressen.
Der var ikke den store deltagelse i DOS festen, hvorfor man drøftede om formen skal
ændres til en gallafest, hvilket vil betyde øgede udgifter for selskabet. Bestyrelsen
arbejder videre med dette.
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Info fra KU:
KKR:
FD gennemgår kort programmet og proceduren for KKR seminaret, som holdes i marts
hvert år. Der startes 8 nye KKR, en for hvert fagområde, fraset infektion, som skrev en i
2017.
Godkendelsesproceduren ændres og flyttes fra GF til bestyrelsen, senest dagen inden
kongressen, og præsenteres ved postere på kongressen. Der er udarbejdet et årshjul, som
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beskriver ”udmøntning og tidshorisont for arbejde med KKR for de kommende 5 år”.
KU arbejder med symposium til kongressen 2018 og desuden med evaluering af LKT
(lærings – og kvalitetsteams/tidligere den danske kvalitetsmodel).
Fremtiden for kongressen:
Kongressen 2017 arbejdede aktivt med emner omkring uddannelse. Har givet gode
tilbagemeldinger. Fortsætter på med den model.
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Generalforsamlngen.:
70 % af deltagerne gik ind for at bibeholde udstilling på kongressen.
Der er en vis villighed til at betale for deltagelse på kongressen.
Placering af kongressen: der er ønske om veksling mellem København og kongrescenter
uden for København.
For at få en øget kontakt mellem kongresdeltagere og industrien kom flg. forslag, som
bestyrelsen vil drøfte:
Ø Session hvor industrien præsenterer egne produkter.
Ø Battle sessions hvor virksomhederne reklamerer for egne produkter.
Ø Salg af workshops.
6
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√

Ændring af godkendelsesproceduren for KKR (fra BM 20.09.17):
Der henvises til pkt. 4.
DOS bestyrelsens rolle ved udpegning af sagkyndige til Styrelsen for Patientsikkerhed:
I en henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed er DOS bliver anmodet om at
godkende kandidaternes faglige kvalifikationer og alm. anseelse, og kommer derved til
at stå som ”om tungen på vægtskålen”, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Omvendt har
DOS et medansvar for at sikre, at de rigtige folk bliver ansat til at bedømme kollegerne.
Skal DOS have en aktiv rolle i den sammenhæng?
Der er en god drøftelse af dette dilemma, og der er opbakning til at DOS-bestyrelsen
arbejder videre med at lave en ny samarbejdsaftale med STFP, der kan fungere i praksis.
MSL vil blive indkaldt til et møde i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor man skal drøfte
det fremtidige samarbejde.
Det fremkommer på dagens møde, at styrelsen selv direkte har rettet henvendelse til et
fagområde for at få foreslået kandidater.
Mødet sluttede kl. 15.10, og MSL takkede for et godt fremmøde og en god og aktiv
dialog.
Godkendt på DOS bestyrelsesmøde 14. marts 2018
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