DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
mandag d. 21. august kl. 09.30
Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Patienthotellet: mødelokale på 3. sal, nord
Referat
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet i DOS:
Morten Schultz Larsen (MSL), Bo Sanderhoff Olsen (BSO) fra kl. 12.00, Marie Fridberg (MF), Søren Kold (SK),
Frank Damborg (FD), Ole Rahbek (OR), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

Afbud fra bestyrelsen i DOS: Klaus Hindsø (KH)
1.

√

2.
a.

√

b.

√

3.
a.

√

b.

√

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Godkendelse af referat:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 16. 06. 2017:
Referatet blev godkendt. TJ kan lægge det på hjemmesiden.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i DOS Fonden d. 16.06.2017:
Referatet blev godkendt. GE kan lægge det på Dropbox

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning
ANBEFALING FRA DANSK ORTOPÆDKIRURGISK SELSKAB: vedr. Opdatering af national klinisk
retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter (pkt. 7_d møde 2017.06.16):
Med baggrund i en rundspørge blandt arbejdsgruppens medlemmer er der enighed om at
vente et år med revision af den aktuelle NKR.
ANBEFALING FRA DANSK ORTOPÆDKIRURGISK SELSKAB: vedr. Opdatering af national klinisk
retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter (pkt. 7_d møde 2017.06.16):
Med baggrund i en rundspørge blandt arbejdsgruppens medlemmer er der enighed om at
vente et år med revision af den aktuelle NKR. FD har orienteret SST, som har meldt tilbage, at
den aktuelle NKR ikke bliver opdateret i denne omgang.
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c.

√

Svar på brev fra DOS vedr. Syns- og skønssager:
Lægeforeningen har svaret, at de er ophørt med at varetage opgaven med at formidle kontakt
til specialeselskaberne, og DOS vil ikke fremover få henvendelser fra Lægeforeningen om dette
emne.

d.

√

Eksperimentel Kirurgi - indstilling af repræsentanter til udvalg - svar LVS 1. august kl. 9.00:
Henvendelsen er drøftet med repræsentanter for tumorselskabet, og der er enighed om, at
DOS ikke stiller forslag til kandidat.

4.
a.

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

b.

√

Opdatering på forespørgsel om Sundhedsplatformen:
BSO har svaret LVS, som har kvitteret for svaret.

5.
a.

√

b.

√

Invitation til FAS' års- og medlemsmøde 2017:
DOS har modtaget invitation til FAS´s årsmøde som afholdes i Vejle d. 6.10.2017.
FD vil deltage, hvis han har mulighed.

c.

√

Inddragelse af DOS i den videre udvikling og anvendelse af HAIBA:
HAIBA er en infektionsdatabase, med baggrund i en opgave udstukket af regionerne.
Databasen kører hvad angår hoftealloplastikker. Der ønskes nu nedsat en gruppe, som skal
arbejde med indrapporterede data på afdelingsniveau. Der ønskes desuden nedsat en
arbejdsgruppe, som skal arbejde med HAIBA i forbindelse med knæalloplastikker. Der er tale
om arbejdsområder, som hører ind under DSHK, hvorfor
MSL kontakter DSHK med anmodning om forslag til kandidater.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen
Opdatering vedr. Specialet Akut Medicin (pkt. 5_c fra møde 2017.06.16):
MSL har kontaktet DASEM, og tilbudt at DOS arrangerer et møde med repræsentanter fra DOS,
DOT og DASEM. Der er enighed om, at MSL, BSO og MF er de rette personer fra DOS til at
deltage i dette møde, som planlægges afholdt i løbet af efteråret. MSL pointerer, at det er en
vigtig opgave for DOS at informere ikke mindst om de uddannelsesmæssige aspekter.
MSL fremlægger udkast til mødedato mellem traumeselskabet, DOS og DASEM.
MSL har ligeledes kontaktet SST med tilbud om samarbejde. SST har reageret positivt, men
uden at komme med konkrete opgaver indtil videre.
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d.

√

Indstilling til arbejdsgruppe vedr. målepunkter for det risikobaserede tilsyn: Genoptræning
(centre og sygehuse):
Indstillingen havde en meget kort svarfrist, og var indsendt midt i sommerferieperioden,
hvorfor DOS har haft tid til at finde egnet kandidat og derfor ikke indstiller nogen kandidat.

e.

√

NKR Kick-off møde og metodekurser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
Sundhedsstyrelsen afholder 4. september Kick-off møde i forbindelse med arbejdet med NKR.
MF deltager i mødet om muligt
GE skriver emnet på igen til næste møde.

f.

√

Høring vedr. bekendtgørelser om indberetning af indsatte implantater mv. Svar til LVS 6. juli kl.
19.00, (behandlet via mail):
Sagen, hvor DOS ikke primært var høringspart, drejer sig om indberetning af data i forbindelse
implantater og brug af samme data. MSL har svaret LVS at DOS gerne stiller sig til rådighed i
arbejdet med at lave en fyldestgørende kravspecifikation til et dataregister. LVS har endnu ikke
svaret.

g.

√

Vedr. møde i Kirurgisk Forum, onsdag 2017.09.20:
DOS ønsker yderligere 2 punkter drøftet på mødet:
Ø Forskningstræning, undtagelsesregler, udsat fra mødet i marts. (SK)
Ø Sponsorering af møder/kongresser.
GE orienterer KS

h.

√

Høring over udkast til vejledning om lægers behandling med medicinsk cannabis omfattet af
forsøgsordningen:
Høringen er udsendt med meget kort varsel. DOS har søgt om udsættelse for svar, men dette
var ikke muligt, hvorfor DOS har meddelt LVS, at selskabet ikke kan tage stilling med så kort
varsel.

i.

√

Udpegning - opdatering af national klinisk retningslinje for transfusion med blodkomponenter.
Efter en drøftelse i bestyrelsen, er der enighed om at Bjarke Viberg vil være en god kandidat.
FD orienterer BV
MSL fremsender indstilling.

j.

√

Udkast til mødeplan for 2017/2018:
Den fremsendte mødeplan gennemgås og tilrettes, og det besluttes at mødet i juni af
tidsmæssige grunde afholdes i forbindelse med NOF kongressen.
GE skriver junimødet på igen til BM 20.9.2017, GE tilretter og rundsender.
Den ved dagens møde fastlagte mødeplan er gældende.

k.

√

Mulighed for at komme med forslag til indstilling til Kræftens Bekæmpelses Hæderspris - svar
LVS 13. september kl. 10.:
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DOS indstiller ingen kandidat.
l.

m.

√

√

DOS repræsentant evt. deltagelse i DRG-konference ”DRG i den fremtidige styring”:
Svend Erik Østgaard, der er DRG repræsentant for DOS, vil gerne deltage i en kommende DRGkonference, og dette accepteres. Konferencen finder sted i Aalborg, hvilket ikke vil give de
store omkostninger for DOS, hvorfor det besluttes, at der kan afviges fra reglen om
fremsendelse af budget. MF orienterer SVEØ
Ny klinisk retningslinie vedr. immobilisering af columna hos traumepatienter i den præhospitale
fase.:
En rygkirurg fra RH har modtaget en anmodning om at deltage i udarbejdelse af ovennævnte
NKR. Baggrunden for denne henvendelse er lidt uklar. MSL kontakter spørgeren.

n.

√

Indstilling til Marie og August Krogh Prisen:
DOS indstiller ingen kandidat i år.

o.

√

Dagsorden for dagens møde med YODA:
Den fra YODA fremsendte dagsorden gennemgås. DOS tilføjer flg. punkger:
Ø Orientering og gennemgang af programmet til DOS kongressen.
Ø Status for uddannelsesaktiviteter og økonomi.
Ø Hvem er YODAs primære målgruppe.

6.
a.

√

UDDANNELSESUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Susanne Mallet (SM) forlader målbeskrivelsesudvalget og bliver erstattet af Jan Rölfing.
Udvalget om kompetencevurdering er svært at holde i liver, og arbejdet udføres på frivillig
basis, men PW vil søge Sundhedsstyrelsen om økonomisk bistand.
Der arbejdes på at undgå overlapninger i kursusprogrammerne.

b.

√

Valg af nye medlemmer til UDDU:
SM udgår, og der er således 3 speciallæger på valg. Andreas Balslev Clausen (ABC) og Jacob Klit
(JK) vil gerne stille op igen, medens SM ikke ønsker at genopstille.
Der annonceres bredt ud i FB og på hjemmesiden, at der er 3 pladser i UDDU, og at evt.
kandidater har mulighed for at få en profil med i bulletinen. Deadline 1. september. Mulighed
for præsentation under GF. Tilmelding skal ske til DOS´ formand senest 1 timer før GF.
Det besluttes at afstemningsproceduren skal ske ved anvendelse af stemmesedler.

c.

√

Information til danske UEMS-repræsentanter. Tilskudsregler 2017, årsmødedato 2018, info fra
årsmøde 2017 samt council-møde forår 2017 (Id nr.: 670829):
SK orienterer kort om UEMS og retningslinjerne for tilskud til bl.a. mødeaktivitet og
rejseomkostninger for UEMS-repræsentanter.
DOS er aktuelt repræsenteret af Benn Duus, men i forbindelse med dennes jobskifte, erstattes
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BD af MF. MSL orienterer BD.
d.

e.

√

√

7.
a.

b.

Videresender bekymringsmail fra fra Dansk Ortopædisk Selskab ifa inspektorrapport fra et
opfølgende besøg den 21. april 2015 på Ortopædkirurgisk Afdeling Nykøbing F.:
Der er blot tale om en orientering.
Det besluttes på dagens møde, at alle indkomne inspektorrapporter fremadrettet skal sendes
til SK (UDDU) for en drøftelse i UDDU, og det besluttes derefter om emnet skal tages op i
bestyrelsen.
Specialespecifikt kursus i statistik:
Svend Erik Østgaard mener, at der et overlap i Region Nord vedr. statistikkurser, hvorfor der
bør gives dispensation for deltagelse i disse kurser i RN. Problematikken drøftes og det
besluttes, at SK drøfter sagen med SVØ.
GE sætter emnet på til næste møde.

KVALITETSUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været møde i udvalget siden sidste BM.
√

Fornyet drøftelse om afholdelse af KKR seminar 2018 og fremad:
Det er besluttet, at der fortsættes med KKR-seminarer, og i 2018 igen som et 12/12 møde.
Næste møde i KU er d. 24.9.2017, hvor FD vil drøfter med KU, hvordan man fremadrettet kan
afholde disse møder. FD fremsender nyt oplæg
KU Symposium til DOS kongressen:
FD fremsender nyt udkast til KU-Symposium til GE.

8.
a.

b.

c.

VIDENSKABELIGT UDVALG
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har været arbejdet med behandling af abstracts og kongressen.
√

√

Fordeling af abstracts, chairmen og oversigt:
Der er indkommet 176 abstracts, hvilket er en del mindre end de foregående år. Der er derfor
sket ændringer i det primære program.
Det er ofte vanskeligt at finde chairman, og listen er endnu ikke endelig fastlagt.
Scoresystem fungerede godt.
Svarbreve til forfattere:
Der udsendes breve til alle forfattere medio indeværende uge (34).
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9.
a.

Strategiplan
Opfølgning på Strategiplan 2017:
BSO har planlægningsmøde med kommunikationskonsulenten medio september forud for den
fastsatte undervisningsdag d. 9. oktober.

10.
a.

DOS kongressen
Endelig godkendelse af program m. symposier:
Program:
Session 5:
Ø Clinical Assessment holdes alle dage i Directors.
Symposier
Onsdag d. 25.10.:
Ø Session 5: Tilhørerne vil ved udgangen få udleveret en stemmeseddel til udfyldelse og
aflevering.
Torsdag d. 26.10:
Ø KU Symposium: FD fremsender ny fil med tekst til GE.
Ø Professorforelæsning: Nyuddannede speciallæger vil få DOS nålen udleveres af MSL
ved slutningen af Professor forelæsningen torsdag. Alle tidligere færdiguddannede
ortopædkirurgiske speciallæger, som ønsker en nål, kan få den udleveret hos GE ved
kongressen.

√

√

√

b.

√
√

Status kongressen:
Ø Honorary Lecture: Foredragstitel: Peter Qvortrup Geisling: foredragstitel, ønsker om
input til emner til PQG: Der er enighed om at mulige emner kunne være
o Orientering om sager, der ikke er forløbet som ønsket
o Hvordan kommer man til at fremstå kompetent uden af virke patroniserende på
andre?
o God kontra dårlig håndtering af en sag.
o Hvordan sælges det gode budskab
o Faldgruber
MSL kontakter PQG
Guildal Lecturer: Prof. Beat Hinterman (BH), University of Basel: foredragets titel bliver:
«Development in the Treatment of Ankle Arthritis over the last 30 Years»
GE informerer Fod/ankelselskabet om forelæserens program.
GE fremsender budget til bestyrelsen for Guildalfonden.

c.
√

Generalforsamling:
Udkast til dagsorden:
Det fremsendte udkast tilrettes.
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GE sender filen til TJ til indrykning i Bulletinen
Der er enighed om, at færdige KKRér fremover ikke skal drøftes på generalforsamlingen, men
behandles som en selvstændig session under kongressen.
FD vil orientere om dette i sin klumme i nyhedsbrevet i september.
d.
√
√

e.

√

Medicoindustrien, compliance regler:
Kongreslokaliteter: DOS er af en udstiller, blevet gjort opmærksom på, at det i henhold til
Eucomedreglerne ikke er tilladt at afholde konf., på lokalisationer, hvor der er gratis adgang til
specielle faciliteter som bl.a. kasino, hvilket er tilfældet på hotel Radisson Blu.
MF og GE vil anmode hotellet om, at der på reservationen er noteret, at der ikke er gratis
adgang til kasino for gæster, der reserverer via DOS-reservationsnummer.
Fremsendelse af budget til udstillere: En udstiller har anmodet om at få fremsendt et budget
for kongressen, for at sikre, at der ikke betales mere end markedspris for standpladsleje.
MF og MSL udarbejder et budget, som sendes til den pågældende virksomhed.
Forplejning inkl. kongresmiddag:
På opfordring har hotellet fremsendt et forslag til en forplejningspakke til en lavere pris.
MF og GE drøfter dette med PJ ved et møde d. 30.8.2017.
MF vil arrangere musik ved en DJ til kongresmiddagen.

11.
a.

Website
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der er nu mulighed for at mails sendes via mobiltelefon. Hvis ønsket sendes besked til TJ

b.

Bestyrelsens klumme: (fast punkt)
August: BSO
September: FD: nye KKR,
Oktober: MSL og OR: information om kongressen.
November: Opfølgning på kongressen

c.

Status for kongressen på hjemmesiden
Der lukkes snart op for tilmelding.
Det er besluttet, at kongresmiddagen fremover skal sættes til kr. 600,00 for DOS medlemmer
og for medlemmernes ledsagere.
GE orienterer medlemmer af de 3 udvalg om tilmelding til kongressen for dem og deres
ledsagere.

12.

Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi

a.
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13.
a.

Selskabets økonomi
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der er skiftet bank, og det er gået fint.
Momsregnskabet er afsluttet og momsen er tilbagebetalt.

14.
a.

DOS Fonden
Intet denne gang

15.
a.

DOS Bulletinen
Godkendelse af formandsberetninger:
1. MSL: Godkendt
2. SK: Godkendt
3. OR: Godendt
4. FD: FD sender ny opdateret beretning til GE.
5. Beretninger fra DOS repræsentanter i råd og udvalg: BSO har fået positive
tilbagemeldinger fra de fleste, resten sendes til GE. GE samler til Bulletinen

√
√
√
√
√

b.

Procedure og tidshorisont for udsendelse af elektronisk udgave af Bulletinen
Deadline for fremsendelse af filer til DOS Bulletin 2017 er 1. september 2011. Bulletinen
fremsendes til alle medlemmer som et link i et nyhedsbrev. Udstillere og annoncører får den
fremsendt via mail direkte som en fil fra GE.
.

16.
a.

√

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
Økonomisk model for Acta for de næste to år
Der er fremlagt 3 økonomiske modeller for at forbedre Actas økonomi. Efter et møde i Acta
Board er der valgt en model, model 2, med gratis publicering af artikler for NOF medlemmer,
uændret medlemsbetaling, og betaling for publicering for ikke medlemmer af NOF. Dette vil
medføre en mindre negativ difference, som midlertidigt dækkes ind af ACTA/NOF.

b.

√

Progress Acta Orthopaedica:

Acta er internationalt vurderet som et meget populært tidsskrift med en høj faglig
niveau.
c.

√

EFORT Travelling Fellowship 2017:
Invitationen har været udsendt til alle ledende overlæger og uddannelsesansvarlige overlæger.
Der er indkommet forslag til to kandidater. Disse drøftes i bestyrelsen og der er enighed om at
indstille Ashir Ejaz , Aalborg, til at deltage.
TJ orienterer Ashir Ejaz
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MSJ orienteret EFORT
GE kontakter Ashir Ejaz vedr. det praktiske arrangement
d.

e.

√

√

European Fellowship Platform:
Forte vil forsøge at samle oplysninger om hvilke fellowships, der tilbydes i de enkelte
lande. Der er blandt bestyrelsens medlemmer ikke kendskab til sådanne fellowships i
DK. MSL orienterer FORTE om at DK ikke har tradition for fellowships i offentlig regi.
EBOT Exam 2017 Lisbon: Travel expenses:
Med baggrund i en henvendelse fra Per Wagner, som er eksaminator ved EBOT, skal
det fastslås, at DOS støtter EBOT eksamen, men ikke betaler rejseudgifter til
eksaminatorer ud over 2017. Eksaminatorer fra Danmark er BSO og BMM og PW.
BSO orienteret BMM
MSL har tidligere orienteret EBOT dette.
Mødet sluttede kl. 17.45
Godkendt på DOS bestyrelsesmøde 2017.09.20
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