DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Onsdag d 14. marts kl. 09.30
Domus Medicus, Kristianiagade
mødelokale: Salonen
REFERAT
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Ole Rahbek (OR), Thomas Jakobsen (TJ)
og Gitte Eggers (GE) ref.
Afbud: Marie Fridberg (MF) og Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Klaus Hindsø (KH)

1.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

2.
a.

Godkendelse af referat:
Godkendelse af referater fra mødet på Sixtus 17. til 19. januar 2018
1. Bestyrelsesmøde 17.01.2018:
Referatet blev godkendt uden ændringer.
2. Møde med repræsentanter fra YODAs bestyrelse 17.01.2018:
Referatet blev godkendt uden ændringer.
3. Møde med repræsentanter fra fagområder og udvalg 18.01.2018:
Referatet blev godkendt uden ændringer.
4. Møde med repræsentanter fra udstillere fra DOS kongressen 19.01.2018:
Referatet blev godkendt uden ændringer.
5. Bestyrelsens internatmøde 18. og 19.01.2018:
Referatet blev godkendt uden ændringer.
GE sender referater til alle mødedeltagere i de respektive møder.

√
√
√
√
√

3.
a.

b.

√

√

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning
Indstilling til tværgående faglig arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom
og skade:
DOS har indstillet Henrik Grønborg, som senere er valgt til arbejdsgruppen.
TJ ajourfører hjemmesiden over DOS-kontaktpersoner.
ECTES Oslo 2020:
Ansøgningen er godkendt, og det er besluttet at kongressen afholdes i Oslo i 2020.
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c.

√

Høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og lægers tilknytning til virksomheder, der
er en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, (deadline 28.02.18):
Høringen tages til efterretning.

d.

√

Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand):
DOS har ingen bemærkninger.

4.
a.

b.

Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt):
Der har ikke været kontakter siden sidste bestyrelsesmøde.
√

Opdatering af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået cervikal
radikulopati:
FD har kontaktet de tidligere DOS repræsentanter i arbejdsgruppen, som ikke finder behov for
en revision på nuværende tidspunkt, men anbefaler revision om et par år.

5.
a.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen
Invitation til lægemøde i Kolding tilmeldingsfrist 23.3.:
KH deltager i mødet.

√

b.

√

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalgt og sundhedsaftaler - Høringsfrist d. 23/3-18 kl.
16.00:
Vejledningen drejer sig primært om sundhedsaftaler indgået mellem regioner, kommuner samt
praktiserende læger.
DOS har ingen bemærkninger.

c.

√

Gennemgang af dagsorden til Kirurgisk Forum:
Mødet blev aflyst på grund af flere afbud end tilmeldinger, de sidste 4 afbud kom kl. 18.00
aftenen før mødet.
Der skal på næste møde i KU drøftes, hvor stor interesse der er for mødet, og om
formen/deltageantallet skal ændres.
DOS holdning til møderne i KF skal drøftes i DOS.
GE sætter punktet på til DOS mødet i maj
MSL kontakter formanden for DKS for en drøftelse af KF fremadrettet.

d.

√

Udpegning til arbejdsgruppe for afdækning af osteoporoseområdet:
DOS indstiller Henrik Palm, som senere er godkendt.
TJ ajourfører listen på hjemmesiden over DOS-kontaktpersoner.

e.

√

Forslag til patientforløbstyper, svarfrist 23.3.2018
DOS er blevet anmodet om at komme med forslag til en patienttype, som kan betegnes som
værende i risikogruppe. Patienttypen skal anvendes til opbygning af et risikostyret
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patientforløb.
DOS foreslår patienter, som er i behandling af flere afdelinger under samme indlæggelse, f.eks.
den multitraumatiserede patient, iskæmiske amputationspatienter eller den ældre patient med
hoftenær fraktur.
FD og MSL svarer SST.
f.

√

DSAM og Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) sender hermed de nationale retningslinjer for
den farmakologiske behandling af T2DM i offentlig høring - frist 21. marts:
De er tale om opdatering af behandling af type 2 DM.
Der er ingen ortopædkirurgiske aspekter i den omtalte NKR. DOS har ingen bemærkninger.

g.

√

DOS repræsentant i LF/LVS akutarbejdsgruppe:
Der er tale om et forum for akutområdet. De faglige selskaber kan deltage med 1-2
medlemmer. MSL vil gerne stille sig til rådighed, og der foreslås yderligere en kandidat
MSL kontakter den foreslåede kandidat. N når der foreligger accept sender MSL svar til LVS.

h.

√

Sekretærfunktionen i DOS:
Den fremlagte plan godkendes.
Spørgsmålet om bogføring til regnskabet fremadrettet udsættes til mødet maj, således at MF
har mulighed for at beskrive opgavens omfang nærmere.
GE sætter punktet på til mødet 9. maj 2018.

6.
a.

UDDANNELSESUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde i januar 2018.

b.

√

Repræsentant fra DOS til ansættelsesudvalgene:
Formanden for ansættelsesudvalg i region øst spørger om DOS har valgt en ny kandidat, da
Susanne Mallet ikke længere ønsker at være en del af ansættelsesudvalget.
SK kontakter Susanne Mallet og takker for hendes indsats, samt informerer om at DOS vil finde
en afløser.
§ Mulige kandidatemner drøftes. SK kontakter de foreslåede kandidater.

c.

√

Om inspektorrapporten fra et ekstraordinært besøg den 16. januar 2018 på Ortopædkirurgisk
Afdeling, Hvidovre Hospital:
Der er tale om en fin rapport, ingen kommentarer.

d.

√

Post-test i børneortopædi er nu åben:
En kursist, der har gennemført en posttest, finder at posttesten er uhensigtsmæssig og spild af
tid, og finder det ikke rimeligt, at man skal bruge fritid på at udfylde testen. Der er enighed om,
at en uddannelse til speciallæge altid vil kræve lidt ekstra indsats. Efter en drøftelse besluttes
det, at der ikke skal udkomme nogen reaktion direkte fra DOS, men at YODA med fordel kan
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drages ind i sagen.
GE sætter punktet på til mødet med YODA
e.

√

7.
a.
√

Cementeringskursus
Der er fremsendt nyt budget og program fra SO, hvorefter kursusindhold og form godkendes,
og det godkendes tillige, at der inviteres en foredragsholder, som ikke er medlem af DOS, og
derfor skal have et honoreres for sin medvirken.
Det fremsendte budget informerer ikke om indtægter fra sponsorer og deltagere.
SK kontakter Søren Overgaard mhp præcisering af budgettet.
Der er enighed om at økonomien kan administreres via en DOS konto i selskabets bank. Dette
skal undersøges.
MF anmodes om at undersøge mulighederne. GE sætter punktet på til mødet i maj.
KVALITETSUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Referat fra KU-møde 18.01.2018
DF orienterer kort fra mødet.

b

√

Tilbagemelding fra DOS repræsentant i ” NKR transfusion med blodkomponenter ”:
Der er tale om en orientering fra Bjarke Viberg vedr. behandling af spørgsmålet om revidering
af den omtalte NKR.

c.

√

Information om opstart af nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. den +65-årige patient med
hoftenært lårbensbrud samt baggrund for Lærings og Kvalitetsteams (KVT):
Der er udsendt opstartsbrev, protokol med beskrivelse af forløbet, og forklaring på hvad et
lærings/ og kvalitetsteam dækker. Der er på sigt tale om en afløsning for Den Danske
Kvalitetsmodel.
I gruppen med 13 deltagere er der 4 ortopædkirurger. FD orienterer om forretningsgangen i et
KVT.

d.

√

KKR forløbet 2018:
Der startet 8 KKR i 2018, hvoraf 2 er til færdiggørelse fra 2017.
FD gennemgår de enkelte emner. Det er meningen af alle KKRér ved kongressen skal
præsenteres dels som abstract i bulletinen, som foredrag og som poster. Abstracts skal dog ikke
til review.

e.

√

Økonomi vedr. SST´s deltagelse i udarbejdelse af NKR:
Der er mulighed for at indhente økonomisk støtte fra SST til udarbejdelse kvalitetsarbejde.
Regionerne støtter denne mulighed.

f.

√

Brev til Danske Regioner vedr. KKR:
FD har udarbejdet udkast til et brev til Danske Regioner vedr. støtte til udarbejdelse af KKR.
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Brevet gennemgås.
Det drøftes hvordan DOS arbejde med kvalitet kan fremgå tydeligere på vores hjemmeside
MSL og FD udarbejder den endelige udgave og fremsender brevet.
TJ lægger et ”kvalitetsbillede” i slideren på forsiden
TJ kommer med oplæg om yderligere tiltag om kvalitetssignaler på hjemmesiden ved næste
møde.
g.

√

Genopslag NKR puljemidler 2018/2019:
Der er fremkommet information fra LVS om, at der kan søges støtte til udarbejdelse af NKR,
idet der er 3,5 mio kr. tilbage i den primære pulje. DOS vil meget gerne søge støtte fra denne
pulje, men kan ikke nå at udarbejde det nødvendige materiale inden deadline. KU vil gerne
udarbejde en NKR om amputationspatienter i samarbejde med karkirurgerne. Det besluttes, at
KU arbejder videre med en template om NKR om amputationspatienter, så forarbejdet er klar,
hvis der senere skal søges om økonomisk støtte.
FD kontakter karkirurgerne med anmodning om deltagelse i NKR

h.

√

Opdatering af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået cervikal
radikulopati. (se ligeledes pkt. 4.b)
Behandlet under pkt. 4.b

8.
a.

b.

VIDENSKABELIGT UDVALG
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der arbejdes fortsat på kongressen.
√

Valg til ny formand for Videnskabeligt udvalg:
Man drøfter eventuel kandidat under hensyntagen til kvalifikationer/geografi og køn.
Der drøftes en række kandidater og
MSL retter henvendelse til kandidaterne.

9.

Strategiplan:
BSO arbejder med strategiplanen. De fra bestyrelsen fremsendte bidrag gennemgås ved næste
møde som 1. udkast.
Strategiplanen drøftes ved hvert bestyrelsesmøde.

10.
a.

√

DOS kongressen
Opsigelse af kontrakt med Radisson for år 2019:
Der er enighed om at opsige kontrakten for 2019.
MF og GE meddeler dette til hotellet ved møde 16. april 2018.

b.

√

Opfølgning på proces vedr. flytning af kongresser i ulige år:
GE har udarbejdet et skema med information fra forskellige mulige kongressteder vest for
Storebælt. Disse drøftes og der vælges et kongrescenter til videre uddybning.
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GE arrangerer lokale til næste BM på det valgte center.
MF og GE går videre med anmodning om uddybende tilbud fra 3 centre.
c.

√

Indberetning til SKAT i forbindelse med uddelinger fra DOS:
DOS skal indberette data til SKAT på prismodtagere fra kongressen, og dette kan gøres på
forskellige måder. Mulighederne for indberetning drøftes, hvorefter der er enighed om at bede
selskabets revisor komme med forslag til, hvordan disse data indberettes, således at man
imødekommer prismodtagerne bedst muligt.
MF kontakter revisor til næste møde. GE sætter punktet på til mødet i maj.

d.

√

Professorforelæsning DOS kongressen 2018:
OR har udarbejdet retningslinjer for professorforelæsninger til kongressen.

e.

√

Guildal forelæsning:
MSL har, på opfordring fra Dansk Sarkom Gruppe, afsendt invitation til årets Guildalforelæser,
Jonathan A. Forsberg MD PhD, Orthopaedic Oncology, Sibley Memorial Hospital, Johns Hopkins
University, og denne har accepteret.

f.

Honorary Lecture:
Der er enighed om at invitere Per Kjærsgaard Andersen, kommende præsident for EFORT til at
holde Honorary Lecture til DOS kongressen 2018. Foreslået emne ”Vejen fra DOS formand til
EFORT president”. MSL kontakter PKA

g.

Procedure for ”Velkommen til nye speciallæger”:
Nye speciallæger er anmodet om at meddele til DOS, at de har modtaget deres
speciallægeanerkendelse, og de vil derefter blive inviteret til at deltage i en minder
højtidelighed under kongressen.
Tilmelding kan ske på flg. måder:
Ø ved tilmelding til kongressen via hjemmesiden kan det noteres, hvis man gerne vil
deltage i den omtalte højtidelighed.
Ø På kongressen kan man tilmelde sig via en tilmeldingsliste.
Ø Sende mail til Gitte Eggers på office@ortopaedi.dk
TJ sørger for at tilmeldingen via hjemmesiden tilrettes i henhold til ovenstående.

11.
a.

Website
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der arbejdes løbende med tilretning af hjemmesiden.

b.

Bestyrelsens klumme: (fast punkt)
Marts: FD om Lærings og kvalitets teams (LKT)
April: AAOS og uddannelse på AAOS.
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Større fokus på DOS kvalitetsarbejde på hjemmesiden:
Der er enighed om, at DOS lægger mange kræfter i kvalitets- og uddannelsesarbejde og i NKR
og KKR, og at dette tydeligere bør fremgå af hjemmesiden. Efter nogen drøftelse besluttes det
at indsætte nogle sliders om emnerne på hjemmesiden.
TJ kommer med forslag til mødet i maj.
12.
a.

√

Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Orientering om nye godkendelser i specialeplanen pr. 31.01.2018:
Der er intet kontroversielt i de få ortopædkirurgiske ændringer, der er sket ved revidering af
specialeplanen.

13.
a.

Selskabets økonomi
Foreløbig gennemgang af selskabets regnskab for 2017:
Udsættes til næste møde 2018.05.09.

14.
a.

DOS Fonden
Gennemgang af ansøgere til DOS Fonden 2018-1:
Med baggrund i fondens økonomi uddeles der i denne omgang ikke donationer til
kursusdeltagelse.
De enkelte ansøgere drøftes og donerede beløb fastsættes. GE afsender svarbreve til alle
ansøgere.

√

15.

DOS Bulletinen

16.
a.

√

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
Call for nominations new EFORT Board Members, deadline 23.02.18:
MSL har svaret med angivelse af, hvilke kandidater DOS’ støtter.

b.

√

UEMS O&T Survey on ”Age and profession”:
Der er fremsendt et spørgeskema vedr. alder ved pension m.v.
SK og MF udfylder spørgeskemaet og returnerer det.

c.

√

MINUTES OF THE MEETING OF THE SECTION on OCTOBER 22nd, 2017:
Der var ingen deltagere fra DOS til mødet.
DOS har ingen kommentarer til referatet.

d.

√

Honorary member in The Nordic Orthopaedic Federation (NOF:)
Bjarne Møller Madsen, vil blive indstillet til Honorary Member under NOF kongressen i
Reykjavik.
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e.

√

Meeting Agenda - AAOS Annual Meeting in New Orleans; invitation to join:
AAOS har indbudt NOF til et møde under AAOS. NOFs præsident Li Fellander Tsai var med til
mødet sammen med formænd fra Island, Sverige, Norge, og DK.
MSL orienterer kort om mødet, bl.a. søgte man om at få NOF til at blive udnævnt til Guest
Nation under AAOS, hvilket blev noteret, men ikke lovet.
NOF blev anmodet om at indsende forslag til Intructional Lecture, som efter blinded review evt.
kunne præsenteres på AAOS.

f.

√

EFORT General Assembly Barcelona, 29 May 2018:
Der er ingen kommentarer til den fremsendte dagsorden.

g.

√

DOS-støtteerklæring til ansøgning om værtsskab af international konference
DOS vil gerne støtte op om sagen og underskriver det fremsendte forslag.

17.
a.

Eventuelt
Orientering fra AAOS
MSL fortæller, at der ikke var mange danskere til AAOS. Det samme gør sig gældende ved
EFORT kongresserne.
MSL foreslår at man via hjemmesiden informerer om, hvem de deltager på de store kongresser
som NOF, EFORT eller AAOS. DOS tilbyder derefter at være tovholder for et arrangement for
alle interesserede danskere deltagere.
MSL og BSO vil udarbejde et forslag til drøftelse på næste møde
OR orienterer om at region midt ikke længere giver bevillinger til oversøiske kongresser.
Mødet sluttede kl. 15.45
Referater er godkendt på DOS bestyrelsesmøde 2018.05.09

