DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00
Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart
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.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

2.
a.

Godkendelse af referat:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2016.12.07:
Referatet blev godkendt med få ændringer.
TJ kan lægge det på hjemmesiden.

√

3.

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning
Intet under dette punkt.

4.
a.

√

b.

√

c.

√

5.

Generel orientering, ikke drøftelse:
Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt):
1. TV2 historie om overbehandling - invitation fra TV2 om udtalelse fra DOS: DOS blev fra TV2
inviteret til deltagelse i en Tv-debat om ovebehandling. KH blev interviewet og talte bl.a.
om produktionskrav m.m. Der blev ikke stillet spørgsmål, og KH var godt tilfreds med
udfaldet af interviewet. Casen er lagt på Facebook. BSO har efterfølgende udarbejdet en
tekst til hjemmesiden, da der er enighed om, at det er i medlemmernes interesse at blive
orienteret, når selskabet er i medierne.
2. DR Sundhedsmagasinet - henvendelse om ibrugtagning af nye behandlinger/implantater:
MSL talte med en journalist, som henvendte dig for en indledende research om opfølgning
af MOM sagen, MSL henviste til Søren Overgaard.
Til orientering har Sundhedsstyrelsen i dag publiceret NKR for forebyggelse og behandling af
organisk delirium:
TJ har sat link til den aktuelle NKR på hjemmesiden.
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler samt udkast til
ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler:
DOS har ingen bemærkninger.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen
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a.

√

Endelig godkendelse af dagsorden til Kirurgisk Forum 2016.03.08 til udsendelse:
Der er indkommet et enkelt supplerende punkt til dagsordenen, som herefter godkendes.
GE sender den opdaterede dagsorden ud til medlemmerne af KU.

b.

√

Ansøgning til DOS´ bestyrelse fra YODA:
YODA har fremsendt en ansøgning om støtte til såvel et afholdt møde (2016) og et kommende
møde 2017. Der er ingen beløbsrammer på ansøgningen.
Det fremgår ikke af tidligere mødereferater, at DOS har indvilliget i at dække et evt. underskud.
Det besluttes, at selskabet ikke dækker udgifter retrospektivt, men kan aktuelt tilbyde at yde en
underskudsgaranti op til kr. 32.750, baseret på den til dagens møde fremsendte ansøgning.
Fremadrettet vil DOS gerne modtage et budget før dækning af en evt. underskudsgaranti.
MSL orienterer YODA

c.

√

Opfølgning på mødet med YODA 2017.10.18. kl. 15.00 – 16.00:
YODA har nedlagt deres rekrutteringsudvalg, hvis opgaver nu varetages af YODAs næstformand,
som samarbejder med DOS i ansættelsesudvalget. Der er udarbejdet et kommissorium, men der
har ikke været mødeaktivitet i den mellemliggende tid.
YODA har et ønske om ændring af tidspunktet for posterwalk onsdag aften på kongressen af
hensyn til YODA medlemmer deltagelse ved YODAs generalforsamling. OR vil tage det med i sine
overvejelser ved tilrettelægning af det endelige program.
Der er enighed om fortsat at afholde 2 møder årligt, således næste gang 21.8.2017 i forbindelse
med DOS bestyrelsesmøde.
GE sender indkaldelse til YODAs formand.
YODA fremsender forslag til dagsorden til GE.
Se endvidere pkt. 5_b_.

d.

√

Retningslinjer for betaling af udlæg til transport til/-samt afholdelse af møder (pkt. 17 a mødet
2016.12.07):
Der er divergens mellem teksten på hjemmesiden og Lægeforeningens regler. Reglerne på
hjemmesiden er gældende indtil videre, men disse vil blive drøftet på DOS internatmødet på
Sixtus.

e.

√

Ny repræsentant til Den Nationale Rekommandationsliste:
Martrin Rathcke har siddet som repræsentant for DOS i ovennævnte råd siden 2011. Der er nu tale
om at dele rådet op, og overføre den ortopædkirurgiske repræsentant til en gruppe, der arbejder
mere målrettet med smertebehandling. Da dette ikke direkte er MR arbejdsområde stiller han sit
repræsentantskab til rådighed for DOS. SK foreslår som ny repræsentant KarenToftdal Bjørnholdt
MSL kontakter vedkommende, som tager mod indstillingen.

f.

√

Emner til LVS på Folkemødet 2017:
SO har kontaktet med oplysning om at LVS skal deltage på næste folkemøde på Bornholm, og LVS
har foreslået emnet ”Ulighed i sundhed” til drøftelse. LVS anmoder nu de enkelte selskaber om at
komme med forslag til alternative emner.
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MSL svarer SO, at DOS ikke kan komme med bedre forslag.
g

√

Referater fra arbejdsgruppen til vurdering af speciale i akut medicin
Der er tale om en opfølgning på et emne drøftet under sidste bestyrelsesmøde. MSL har siden
sidste møde talt med Niels Dieter Röck, og det lader til at andre specialer også forholder sig
afvendende. Niels Dieter Röck vil fremover fremsende referater fra møderne til DOS.
Der er fremsendt en dimensioneringsplan for specialet med ret lave tal.
Oprettelse af et speciale i akut medicin vil blive truffet på politisk plan.

6.
a.

√

b.

√

Møde mellem DOS og UDDU:
Den fremsendte dagsorden er udarbejdet af UDDU og vil fortrinsvis behandle problematikken med
flytning af DOS´uddannelsesdag.
De enkelte punkter på dagsordenen gennemgås og bestyrelsens holdning til spørgsmålene
koordineres.

c.

√

Svar til uddannelsesrådet i ortopædkirurgi, region Øst:
Den af SK fremsendte tekst til Uddannelsesråd Øst drøftes og godkendes.
SK vil fremsende teksten til uddannelsesrådet.

7.
a.

√

UDDANNELSESUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der er møde i UDDU torsdag d. 19. januar 2017, altså dagen efter aktuelle BM.

KVALITETSUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der er arrangeret internatmøde 12/12-møde i KU 6. og 7. marts 2017.
Man vil på dette møde tage fat på arbejdet med nye KKRér. Udgifter til mødet for de deltagende
observatører fra hhv. DOO og DSOI er som ved andre KU-medlemmer.
FD gennemgår kort den planlagte agenda for Sixtusmødet. Nogle specifikke punkter drøftes.

8.
a.

VIDENSKABELIGT UDVALG
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været afholdt møde, men der holdes møde på Sixtus dagen efter aktuelle BM.

9.
a.

Strategiplan
Den nye strategiplan startes op på internatmødet på Sixtus:

10.
a.

DOS kongressen/Sixtus
Gennemgang af deltagerlister og dagsordener til møder på Sixtus:
1. Time table alle møder: godkendes.
2. Alle 3 dage m. Overordnet dagsorden: godkendes.
3. To. 13.00 – 15.00: Fagområder og udvalgsmedlemmer: godkendes.

√
√
√
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√
√
√

11.
a.

Website
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Det besluttes, at TJ på fredagens møde med Industrien, skal orientere industrien om de nye
muligheder og prise.

b.
√

12.
a.

4. To.15.00 – 16.00: Uddannelsesudvalget: godkendes.
5. Fr. 10.45 – 12.00: Industrien: godkendes.
6. To. 17.15 – fr. 16.00: DOS Internatmøde: godkendes.

√

Bestyrelsens klumme: (fast punkt)
Januar: Bo Sanderhoff Olsen (fil vedlagt): TV2 News
Februar: Søren Kold: Uddannelsesdagen.
Marts: Frank Damborg: Nye KKR.
April: Morten Schultz Larsen: AAOS
Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Afgørelser til høring og indsigelse i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning:
PKA har returneret svaret på et notat fra DOS med ønsker om ændringer i den nye specialeplan.
Nogle men ikke alle ønsker er efterkommet i specialeplanen. Tages til efterretning

13.
.

Selskabets økonomi:
Behandles under internatmødet.

14.
a.

DOS Fonden
Intet under dette møde

15.
a.

DOS Bulletinen
Intet under dette møde

16.
a.

√

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
Course for residents and young specialists during NOF Congress Island 2018:
Der er tale om en uddannelsesdag, som afholdes på NOF kongressen 2018, målrettet yngre
kirurger. Medlemslandene anmodes om at kommentere det foreslåede emne. Bestyrelsen mener
ikke at emnet vil have stor tiltrækning på yngre ortopædkirurger, og at uddannelsesdagen alene
ikke vil være årsag til deltagelse fra yngre kirurger.
MSL svarer NOF

b.

√

NOF-board: Spring meeting 2017 Tromsø:
DOS holder eget BM inden selve mødet i NOF Board.
MF melder alle til mødet.
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GE bestiller mødelokaler til BM onsdag kl. 15. til 18.30 og fredag 7.00 – 09.00
FD og OR deltager ikke i mødet.
c.

17.
a.

√

FORTE Summer School 2. edition:
Der er tale om kursus på linje med A-kurset arrangeret i samarbejde med EFORT. Der er enighed
om at information om FORTE Summer School sættes på hjemmesiden i lighed med andre kurser
til søgning via DOS fonden.
TJ sætter det på hjemmesiden

Eventuelt
DOS nålen:
SK foreslår, at alle medlemmer, der er speciallæger, skal have tilbudt DOS Nålen sammen med
navneskiltet ved næste kongres.
De nye speciallæger skal fortsat ønskes tillykke ved DOS Kongressen. I hvilken forbindelse
besluttes på et senere tidspunkt.
Mødet sluttede kl. 22.30
Referatet er godkendt af DOS´ bestyrelse 8.marts 2017
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