DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Møde mellem
bestyrelsen for Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og
bestyrelsen for Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA)
Sted: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart
Dato: onsdag d. 18. januar 2017 kl. 15.00 – 16.00
Deltagere fra DOS:
Morten Schultz Larsen (MSL), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Klaus Hindsø (KH), Marie Fridberg (MF),
Søren Kold (SK), Frank Damgaard (FD), Ole Rahbek (OR), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE) ref.
Deltagere fra YODA:
Casper Dragsted, Formand, (CD), Christian Støttrup, Næstformand, (CS), og Eske Brand,
Uddannelsesansvarlig, (EB)

REFERAT
Bilag

Emne

1

√

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
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√

Gennemgang og godkendelse af referat fra 2016.01.20
Referatet var forud for mødet fremsendt til mødedeltagerne. Dette blev godkendt uden
ændringer.
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Information fra YODA:
o Ændring i YODAs vedtægter vedrørende valg til bestyrelsen:
YODA har ændret deres vedtægter, således at nogle af bestyrelsesposterne nu har en
valgperiode på 2 år, dette for at skabe bedre kontinuitet i forretningsudvalget.
o

Kort om aktiviteterne i YODA 2017:
De fleste aktiviteter drejer sig om kursusaktiviteter, som er fordelt over hele landet. Der
arbejdes med planlægning af forårsmødet med 2 kurser i samarbejde med
universiteterne målrettet medicinstuderende. Der arbejdes med WEB-baserede kurser i
forskningsmetodik og skadestuearbejde. Der er ingen lønudgifter til disse kurser, idet
der er gratis undervisere, men kurserne genererer heller ingen indtægter. Der er stor
søgning til de WEB-baserede kurser, hvorfor der arbejdes på at få adgang for et større
antal deltagere.
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Fælles rekrutteringsgrundlag:
o Status på rekrutteringsudvalgets arbejde:
Rekrutteringsarbejdet koordineres fremover af næstformanden sammen med de lokale
YODA bestyrelsesrepræsentanter. Der gøres et stort arbejde på universiteternes
uddannelsesdage, hvor der er stor interesse for YODAs stande. Industrien har også
deltaget i uddannelsesdagene på universiteterne.
o

YODA har tidligere haft et forslag om en video, som præsenterer specialet
ortopædkirurgi og nedbryder fordomme om ortopædkirurger:
Videoen skal ses som en rekrutteringsvideo til fremvisning på undervisningsdagene på
universiteterne. Sagen er stillet i bero for en drøftelse med DOS. OR foreslår en video
på hjemmesiden om specialet. En sådan video er dog en stor omkostning.
BSO orienterer om at afdelingerne ofte bliver opfordret til at tage en studerende i TKO
(tidlig klinisk ophold), som er meget efterspurgt blandt de studerende. BSO foreslår
derfor, at YODA omtaler muligheden for TKO på uddannelsesdagen, og MSL foreslår at
der tages kontakt til de kliniske lektorer. Emnet kan evt. drøftes på et fælles møde
under DOS kongressen.
KH mener at, det aktuelle rekrutteringskommissorium bør underlægges en revision. KH
vil tage emnet op på et møde i rekrutteringsudvalget evt. på video (Skype).
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Samarbejde med industrien:
o Hvordan stiller DOS sig i forhold til samarbejde, bidrager industrien med midler til
driften i DOS eller udelukkende til DOS kongressen?:
KH svarer, at industrien ikke bidrager med midler til DOS ud over ved kongressen. YODA
forsøger at indgå samarbejdsaftaler med industrien i lighed med DOS.
o

Oplever DOS en generelt faldende interesse for deltagelse på DOS kongressen?
MSL oplyser, at DOS fortsat er interesseret i samarbejde med industrien, men at
industrien selv er mindre aktive bl.a. i forbindelse med kongressen.

o

YODAs nuværende holdning til samarbejdet med industrien:
Det er planen for YODA fortsat at have samarbejde med industrien mod betaling. YODA
oplyser deres pris, som findes fair. I budgettet for forårsmødet har YODA ikke indregnet
tilskud fra DOS, men udelukkende fra selvbetaling og Industrien. Der er fremsendt en
ansøgning m. budget til DOS bestyrelsen. Budgettet er sat sammen uden sponsorater.
DOS vil behandle ansøgningen på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

DOS` syn på hoveduddannelsens længde og de afledte konsekvenser af 5-års frist med yngre
speciallæger:
o Meldingen fra regionalt uddannelsesråd syd sidste år om forlængelse af
hoveduddannelsen blev ikke bakket op af YODA og UDDU. Men hvor landede forslaget?:
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UDDU og YODA har ikke bekymringer, men det har mange af uddannelsesrådene. SK
har svaret uddannelsesrådet, som ikke har responderet på svaret.
o
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Er de nye speciallæger dårligere ortopædkirurger (som enkelte kommentarer lød på til
UDDU’s symposium på DOS kongressen) eller er det kvaliteten af uddannelsen, som
Ikke er god nok?:
YODA frygter at specialet vil få et dårligt ry. SK orienterer om, at man i UDDU regi vil
starte en strategiplan for at opnå en bedre uddannelse. EB efterlyser flere
kompetancevurderinger under uddannelsen. SK oplyser, at det bliver taget op i UDDU.
MSL påpeger, at det ikke er DOS holdning, at det ender op i en specialisteksamen.
Emnet drøftes videre i UDDU.

DOS kongressen:
o Plan for afholdelse i fremtiden?
Der er ikke planer om at ændre kongressen. Der er fremkommet forslag om, at DOS
kongressen lægges sammen med andre kongresser, men DOS er umiddelbart ikke
interesseret i dette. Emnet vil blive drøftet på det kommende møde i Kirurgisk Forum.
o

YODA ønsker en bedre koordinering af programmet til DOS kongressen med vores
generalforsamling:
YODA har grundlæggende et ønske om at posterwalken ændres, således at de mange
YODA medlemmer, der deltager med en poster, får mulighed for at deltage i YODA´s
generalforsamling. OR vil se på sagen ved udarbejdelse af programmet.
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Fremtidige møder:
o Hvilket oplæg ønsker DOS bestyrelsen fra YODAs side?
MSL erindrer om, at der er tale om et behov fra YODA, hvorfor det må være YODA,
der sætter dagsordenen.
DOS vil tage til efterretning at YODA altid vil stå til rådighed med ønskede
informationer.
SK beder om et oplæg fra YODA om deres arbejde.
GE vil indkalde til næste møde som finder sted i Odense mandag d. 21.8.2017
YODA fremsender forslag til dagsorden til GE forud for mødet.
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Eventuelt:
Intet under dette punkt.
Mødet sluttedes kl. 16.10. Næste møde afholdes 21.8.17 i Odense i forbindelse med DOS`
bestyrelse.
GE fremsender referat fra dagens møde til CD efter godkendelse i DOS
YODA anmodes om at fremsende agenda til næste møde.
Godkendt af DOS´ bestyrelse 8. marts 2017
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