DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Fredag d. 16. juni 2017, kl. 10.00
Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Patienthotellet: mødelokale 2. sal, syd
REFERAT
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
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.
1.

2.
a.

3.
a.

Godkendelse af dagsorden:
Den fremsendte dagsorden godkendes uden ændringer.

√

√

4.
a.

b.

Godkendelse af referat:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3. maj 2017:
Referatet godkendes. TJ kan lægge det på hjemmesiden.

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning
Forespørgsel til de specialebærende selskaber vedr. Sundhedsplatformen:
BSO har svaret LVS med baggrund i mailkorrespondance i bestyrelsen og en drøftelse, der har
været holdt i Kirurgisk Forum.

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

Updated draft of "Trainers and Centers" for Discussion:
Emnet beskriver et EBOT/UEMS udarbejdet forslag om krav til uddannelsesafdelinger og
uddannelse af læger. SK mener at kravene matcher danske forhold, og at der derfor ikke er
grund til kommentering. Emnet har været drøftet på et møde i en arbejdsgruppe, og DOS har et
medlem i denne gruppe. Der er endnu ikke kommet referat fra mødet.
SK vil følge sagen og holde bestyrelsen orienteret.
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5.
a.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen
National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne sendes i
høring via Høringsportalen - høringsfrist er den 30. maj kl. 12.00 (beh. via mail):
DOS har ingen kommentarer.

√

b.

√

National klinisk retningslinje for lumbal spinalstenose sendes i høring via Høringsportalen
(behandlet på mail, da deadline var 31.5.):
Høringsmaterialet har været videresendt til DOS` repræsentant i arbejdsgruppen. Denne har
udfærdiget et høringssvar, som er videresendt efter at bestyrelsen har godkendt det på mail.

c.

√

Anden version af 'Vurdering af et speciale i Danmark' (Akut Medicin):
Der er nu meldt tilbage fra Sundhedsstyrelsen (SST), at det er besluttet, at der skal oprettes et
speciale i Akut Medicin.
Der er enighed i bestyrelsen, om at DOS skal søge indflydelse på uddannelsen af speciallæger til
det nye speciale, således at kvaliteten og patientforløbet for de ortopædkirurgiske patienter
bibeholdes på et højt niveau, og for at sikre patienterne de mest hensigtsmæssige forløb. DOS
skal søge indflydelse på at få beskrevet snitfladerne imellem Akutmedicin og uddannelsen i
ortopædkirurgisk regi. Der skal arbejdes tæt sammen med både DOT og Dansk Selskab for Akut
Medicin (DASEM), bl.a. med henblik på at fastlægge snitfladerne i forhold til det nye speciale.
MSL kontakter DASEM med invitation til et møde.
Det besluttes desuden, at DOS skal rette henvendelse til SST for at orientere om, at DOS stiller
sig til rådighed i det fremtidige arbejde med specialet Akut Medicin.
MSL kontakter SST og tilbyder at DOS medvirker til arbejdet med målbeskrivelsen for det
Akutmedicinske speciale
GE skriver emnet på dagsordenen igen til mødet 21. august 2017

d.

√

Metalioner, målinger fra RH og Aarhus Universitetshospital:
Med baggrund i en redegørelse er DOS anmodet om en udtalelse/godkendelse i forbindelse
med fund af forhøjede metalioner efter en bestemt type knæalloplastikrevisioner hos nogle få
tumorpatienter. Emnet drøftes og det besluttes at
MSL sender redegørelsen til evt. kommentering hos DSHK, med svar inden for 14 dage.
Har DSHK ingen kommentarer godkendes redegørelsen.

6.
a.

UDDANNELSESUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været afholdt møde siden sidste BM

b.

Forslag til emner til møde med YODA august 2017:
Der er planlagt møde med YODA i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. DOS ønsker flg.
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emner drøftet: Rekruttering og orientering om YODA-dag.
GE inviterer bestyrelsen i YODA og oplyser om de ønskede emner.
c.

√

Ny kursusrække i ortopædien:
Der er udarbejdet en nu kursusrække inden for ortopædi, som startes op fra 2018. Det er dog
ikke helt klart om kursusrækken er godkendt.

d.

√

Anmodning og indstilling af foreslået kandidat til hovedkursuslederfunktion for
færdighedskurser under Sundhedsstyrelsen: (pkt. 5 fra 2017.05.03):
SST har meldt tilbage, at PWA fortsat skal være kursusleder for hovedkursusfunktionen.
SK sender svar til Region Midt.

e.

f.

Status på rekrutteringsudvalget:
SK ønsker en opdatering på arbejdet i rekrutteringsudvalget. KH oplyser, at der er sket tiltag på
forskellige fronter i DOS regi, men at det har været lidt op ad bakke.
KH skiver til udvalget for at få input til arbejdet.
OR foreslår at de uddannelsesmæssige tiltag under kongressen bliver synliggjort i DOS
bulletinen.
√

7.
a.
√

b.

√

Indhentning af oplysninger vedr. systematisk efteruddannelse af speciallæger:
I forbindelse med kræftpakke IV har SST fremsendt et ønske om en vurdering af
kompetencerne hos de ortopædkirurgiske tumorlæger.
SK sender sagen videre til tumorgruppen.

KVALITETSUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Ø Dagsorden til DOS kvalitetsudvalgsmøde 28.09.17:
FD gennemgår kort referatet fra KUs seneste møde.
Der er sat 5 nye KKRér i gang samt en revision.
Der er efter nogen drøftelse enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, at KU symposiet på
til DOS kongressen omhandler kvalitet i forbindelse med Akut Medicin specialet.
FD fremsender forslag til overskrift til kvalitetssymposium på DOS kongressen til GE snarest
muligt.
Ansøgning om afholdelse af KKR-seminar marts 2018:
Der er ansøgt om afholdelse af et KKR-seminar i de kommende 5 år, idet KU har ønske om at
arbejde med nye KKR samt evaluering af eksisterende KKR. Med baggrund i selskabets økonomi
er FD anmodet om at undersøge alternative og mindre omkostningskrævende kursusfaciliteter.
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c.

√

Det nationale Kvalitetsudvalg (genoptaget fra KU mat. til møde 2017.05.03):
FD informeret om, hvilke emner der arbejdes med i Det nationale Kvalitetsudvalg, hvordan og
hvem der løbende holdes informeret. FD anmodes om at holde bestyrelsen løbende
informeret.

d.

√

Opdatering af national klinisk retningslinje for indikation for transfusion med
blodkomponenter.:
SST har anmodet om en vurdering af, om ovennævnte NKR bør revideres. Svarfristen er kort,
sat til 29.06.2017, hvorfor
MSL vil bede om udsættelse af deadline.
FD vil sende retningslinjen til den arbejdsgruppe, som primært har udarbejdet retningslinjen
med anmodning om svar inden 28.06.2017.

e.

√

Opdatering af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud:
SST har fremsendt en anmodning om vurdering af, om ovennævnte NKR bør revideres. Der er
sat en kort deadline, som er 30.06.2017.
DOS har været involveret i udarbejdelse af ovennævnte NKR, og der er i bestyrelsen enighed
om, at det vil være formålstjenstligt at den kliniske retningslinje underlægges en revision, bl.a.
kunne den med fordel suppleres med oplysende talværdier.
MSL beder om udsættelse med svar.
FD anmoder de involverede i stillingtagen til en evt. revision.

8.
a.

VIDENSKABELIGT UDVALG
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været afholdt møde siden sidste BM, men udvalget har arbejdet med kongressen
og abstracts. Abstractdeadline er overskredet. Der er indkommet 185 abstracts, hvilket er et
lille fald i forhold til tidligere år. Der er problemer med at få fagområderne til at finde
reviewers.

9.
a.

Strategiplan
Gennemgang af SWOT analyser (udsat fra mødet 2017.05.03):
Bestyrelsens medlemmer har i 5 grupper udarbejdet swotanalyser på for en række for selskabet
vigtige områder.
BSO gennemgår de enkelte gruppers svar.
Strategiplanen er fast emne på alle bestyrelsesmøder.
BSO sender de næste tiltag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, til gennemgang på næst BM.

10.

√

DOS kongressen
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a.

√

b.
√

EFORT Fora Programme: Submission?:
Fora Programme er et tilbud om tilskud i forbindelse med afholdelse af et symposium ved en
national kongres. EFORT tilbyder at dække omkostninger vedr. rejse og honorering for en
ekstern forelæser, medens det nationale selskab selv afholder udgifter til forelæserens ophold.
Der fordeles efter først til mølle-princippet.
Tidl. formand for DOS Per Kjærsgaard Andersen (PKA) vil fra 2018 bestride posten som
præsident for EFORT. PKA har tilbudt sin aktive deltagelse i forbindelse med symposium eller
lign. i forbindelse med DOA kongressen 2018, helt efter selskabets egne ønsker.
Der er enighed om at DOS vil tage mod tilbuddet og vil invitere PKA som honorary lecture.
OR starter processen med ansøgning op allerede nu. Udsættes til oktober mødet.
Professorforelæsning 2017, Søren Kold:
Den foreslåede titel for forelæsningen ”Introducing new surgical techniques” godkendes.

11.
a.

Website
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der er siden sidste møde udsendt 2 nyhedsbreve og det næste er planlagt til udsendelse om ca.
en uge.

b.

Orientering efter møde med SundVision 2017.06.16:
Der har været afholdt møde med Torben Uhrenholdt (TU) fra SundVision med henblik på
opdatering af den eksisterende kontrakt. Der er nu flere fagområder, der ønske hosting hos
SundVision, hvilket vil give en merudgift, men TU søger merudgiften hertil dækket ind ad andre
veje, bl.a. besluttes det at fagområdernes DOS betalte supporttid reduceres fra 10 til 5 timer.
Alt i alt vil forskellige tiltag betyde en reduceret omkostning til Sund Vision.
SundVision vil arbejde for øgede reklameindtægter til hjemmeide, bl.a. fra liberale erhverv. Alle
annoncer skal godkendes af bestyrelsen forud for offentliggørelse på hjemmesiden.

c.

Bestyrelsens klumme: (fast punkt)
Juni: MSL om Akutmedicin, TJ: opdatering af aftale med SundVision
Juli: ferie
August: BSO: strategiplanen
September: FD: de nye KKR

d.

12.

√

Nyt tiltag på hjemmesiden: Det mener DOS:
Forslaget, som TJ har set på LVS´s hjemmeside, drøftes. Der er enighed om at sagen ikke
igangsættes for nuværende, men kan tages op senere.

Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi

Agenda, BM_2017.06.16_ vers. 2017.06.15, side 5

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

a.

13.
a.

√

√

14.
a.

√

b.

√

15.
a.

V
√

16.
a.

√

Forlag til tekstændring til 2017 specialeplan indenfor det idrætstraumatologiske område:
SAKS har fundet nogle punkter i specialeplanen, som fagområdet ønsker ændret.
Der er enighed om at
MSL sender kommentarerne fra SAKS til Sundhedsstyrelsen.
Selskabets økonomi
Budget 2017, underskrift af Årsrapport Dansk Ortopædisk Selskab 2016:
MF har udarbejdet et revideret budget for 2017. Dette godkendes.
Årsrapport m.v. for selskabet underskrives af den samlede bestyrelse.

DOS Fonden
Gennemgang af Årsrapport for DOS fonden 2016:
I forbindelse med dagens bestyrelsesmøde holdes der bestyrelsesmøde i DOS Fonden med
deltagelse af advokat Arthur Bugsgang via telefon. Arthur Bugsgang er eksternt medlem af DOSfondens bestyrelse.
Regnskabet gennemgås og godkendes, hvorefter det underskrives af den samlede bestyrelse.
GE indhenter underskrift fra advokat Arthur Bugsgang.
Spørgsmål angående DOS Fonden:
En ansøger har gjort bestyrelsen opmærksom på et problem i ansøgningsformularen vedr.
regler for publicering af abstract. Bestyrelsen drøfter problemet, og det besluttes at ændre
teksten, således at det fremadrettet pointeres, at publiceringstidspuktet for et abstract skal
ligge efter seneste DOS kongres. TJ vil ændre teksten

DOS Bulletinen
Udkast til formandsberetninger 2017:
Til dagens møde forelå kun en enkelt formandsberetning. Det aftales at alle
formandsberetninger i løbet af sommeren rundsendes til hele bestyrelsen, således at de kan
blive endeligt godkendt ved næste bestyrelsesmøde.
GE skriver punktet på igen til mødet 2017.08.21
BSO vil sørge for, at rapporter fra DOS repræsentanter i diverse råd og udvalg foreligger ved
næste bestyrelsesmøde.

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
Orientering om EFORT kongressen i Wien juni 2017:
1. Referat EFORT General Assembly 2017: Der er i EFORT planer om at tilbyde
medlemsskab for læger fra lande, som ikke har et nationalt medlemskab af EFORT.
EFORT har desuden ønske om differentierede medlemsskaber til højere
medlemstakster mod visse fordele. EFORT har gennemgået en økonomisk tilretning og
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kører nu fint. Der er i EFORT et ønske om politisk slagkraft i EU, hvorfor der er nedsat
en arbejdsgruppe, hvor SO reprænsenterer DOS, som skal arbejde med lobbyisme
indenfor EU. DOS har en repræsentant i gruppen og vil blive holdt orienteret.
b.

√

Økonomiske muligheder for ACTA fremover:
Under EFORT har der været holdt et NOF møde, hvor man drøftede de økonomiske muligheder,
der kunne være for at rette op på økonomien i ACTA. Der blev på mødet fremlagt 4 senarier,
som MSL gennemgår Der er enighed i bestyrelsen om at vælge en model, hvor læsning og
publicering for medlemmer er gratis, hvorimod der skal betales for både publicering og læsning
for ikke medlemmer. Der er planlagt telefonmøde i ACTA board, hvor formændene fra NOF
landende deltager 21/6 2017.
MSL melder DOS´ beslutning til ACTA board.

17.
a.

Eventuelt

b.

Henvendelse fra DOO om observations plads i bestyrelsen:
MSL vil svare, at DOS ikke har observatører i bestyrelsen, men at alle er velkommen til at
opstille til både bestyrelse og udvalg.

Henvendelse fra headhunter vedr. ledende overlægestilling:
MSL er telefonisk blevet kontaktet fra en headhuntervirksomhed med forespørgsel om
assistance i forbindelse med besættelse af en given stilling.
Der er enighed om, at dette ikke er en opgave bestyrelsen kan påtage sig.

Mødet sluttede kl.16.15
Referatet er godkendt på DOS bestyrelsesmøde 21. august 2017
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