DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Fredag d. 17. juni 2016, kl. 10:00 – 14.30
Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C
Lokale: Mødelokale 8A
REFERAT
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Marie Fridberg (MF), Thomas
Jakobsen (TJ), Søren Kold (SK), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

1.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt med supplerende punkter under ’eventuelt’.

2.

Godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2016.05.12:
Referatet blev godkendt med en enkelt ændring.

√

3.

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

4.
a.

√

b.

√

NKR for hofteartrose, ikke kir. behandling og genoptræning efter THA:
Skrivelsen har været videresendt til DSHK, hvorefter deres svar er sendt til LVS.

c.

√

LVS' høringssvar vedr. landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser:
På baggrund af tilbagemelding fra DOS har LVS fremsendt svar til Sundhedsdatastyrelsen. De
fra DOS fremsendte kommentarer er i det store hele medtaget i LVS´ svar til Sundhedsstyrelsen.

5
a.

Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt): henvendelse fra Ugeskrift for Læger:
Der har været en henvendelse til KH om selskabets holdning til specialet Akutmedicin.
Desuden har en journalist fra Ugeskrift for Læger spurgt om de videnskabelige selskabers
holdning til medico-medicinalindustriens sponsorering af kongresser. KH har svaret, men der er
enighed om at emnet skal tages op igen senere.
GE sætter emnet om sponsorering på til drøftelse på Sixtus 2017.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen
üNationalt implantatregister (fra pkt. 4_f ved mødet 2016.5.12):
SO fremlægger forslag til kravspecifikationer til et implantatregister, som beskriver, hvordan
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implantatregistrering skal foretages, hvilke forhold der skal kunne medtages og hvordan
registeret senere kan anvendes. Fremgangsmåden, som beskrevet i de fremlagte
kravspecifikationer bliver allerede benyttet på flere sygehuse.
SO påpeger vigtigheden af at klinikere og it-specialister arbejder tættere sammen om
dataregistrering. Der er enighed om, at det er et godt tiltag, som skal nævnes i DOS Bulletinen i
afsnittet om nøglepersoner
DOS har en vision om at den forelagte model benyttes.
SO sender tilrette tekst til TJ mhp publicering på nettet m.m.
TJ orienterer om implantatregisteret i næste nyhedsbrev
SO sender tekst til nyhedsbrev til TJ og bulletinen.
b.

√

PRAB høring 2016:
Der er kommet en fornyet tekst i høring. Deadline er 1.7.2016.
SO påpeger, at der i den ny tekst er en difference i forhold til RADS vejledningen vedr.
medicinering, og der er enighed om, at den korrekte fremgangsmåde bør fremgå af høringen,
hvorfor
KH afventer svar fra HP og OO, der har PRAB i høring på vegne af DOS
KH svarer på høringen og inkluderer ovenstående kommentar vedr. RADS.

c.

√

Høring over udkast til bekendtgørelse om visse offentlige kampe inden for kampsport:
Der beskrives den til stævnet tilknyttede læges opgaver, før under og efter kampen.
DOS har ingen kommentarer.

d.

√

SSI til DOS:
Der er tale om en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, som vil indsamle data til en database
vedr. infektioner, hvilket har medfødt et ønske om at overvåge infektioner opstået i forbindelse
med hoftealloplastik.
SO påpeger, at det er vigtigt, at der sættes tilstrækkelig kompetent lægelig viden til rådighed for
udarbejdelse af en sådan database. Det kan anbefales, at man arbejder sammen med de nationale
kliniske databaser.
SO melder tilbage, at DOS gerne vil deltage i et møde med arbejdsgruppen.

e.

√

Arbejdet med syns- og skønssager:
Alle (advokater, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og lign.) kan bede Lægeforeningen om
at anbefale en syns- og skønsperson i forskellige retslige- eller sygdomsfaglige sammenhænge
med et personforløb. Disse henvendelser sendes fra Lægeforeningen til den til enhver tid
siddende formand for et passende videnskabeligt selskab. Lægeforeningen gør opmærksom på,
at der kan ydes betaling for arbejdet med at finde en syns- og skønsmand. Ifølge KH kan dette
arbejde til tider være ret omfattende og tidskrævende. Efter drøftelse er der enighed om at DOS
ikke ønsker en honoreringsordning, men at selskabet i stedet afviser sager, der ikke er relevante i
en syns- og skønsmands sammenhæng, og hvor f.eks. en advokat har fri adgang til at finde en
speciallæge via de private bureauer.
KH vil til næste BM udrbejde en eksklusivliste for opgaver, DOS ikke kan tilbyde hjælp til at
formidle videre. Denne liste skal herefter sendes til Lægeforeningen.
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f.

√

Forskningstræning, Hoveduddannelse i Ortopædkirurgi:
KH er af efter DOS uddannelsesdag blevet anmodet om at fremkomme med udkast til en
harmonisering af forskningstræningen indenfor specialet i de tre uddannelsesregioner, og har
derfor til bestyrelsen fremsendt et udkast til et svar. Dette drøftes, hvorefter teksten godkendes.
KH fremsender forslaget til uddannelsessekretariaterne

g.

√

Eurasian Orthopedic Forum:
Selskabets formand er inviteret til at deltage i Eurasian Orthopedic Forum (EOF).
Et opslag på Eurasian Orthopedic Forum hjemmeside giver ingen oplysninger om forum, hvorfor
der er enighed om, at DOS ikke skal deltage. DOS afstår fra afsendelse af svar.

6.
a.

Uddannelsesudvalget
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har i perioden været afholdt 1 møde. Udvalget har arbejdet med feed back på
uddannelsesdagen, hvorefter ledende ovelæger og uddannelsesansvarlige ovelæger er inviteret til
næste uddannelsesdag 21.4.2017.
Der har været drøftet kompetancevurdering bl.a. i det ambulante forløb. Drøftelsen tages op igen
på DOS kongressen.

b.

√

Høring ifm dimensionering af speciallægeuddannelsen 018-2022: spørgsmål til besvarelse: (fra
BM 2016.05.12.pkt. 6_i_):
Der har været fremsendt forespørgsel til alle ledende overlæger, hvorefter der er kommet 3 svar.
SK sender de indkomne svar til Sundhedsstyrelsen.

c.

√

d.

√

Inspektorrapport fra opfølgende besøg på ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg:
DOS har ingen kommentarer til den fornyede rapport.

e.

√

Inspektorrapport fra et opfølgende besøg den 9. februar 2016 på Kirurgisk Afdeling,
Landssygehuset Torshavn:
Det virker som om afdelingen i Thorshavn ikke er særlig interesseret i at gennemføre de i første
rapport foreslåede ændringer.

Udkast til brev og medfølgende fil omkring specialespecifikke kurser.:
SK har udarbejdet et udkast til invitation til et møde med de kursusansvarlige for at få tilrettet
kursusplanen, således at der undgås overlapning i kursernes indhold. SK fremlægger udkast til
en ny kursusrække, og der er enighed om, at kursernes indhold ikke skal fastlægges i bestyrelsen,
men i et andet forum.
MF erindrer om, at der kan søges penge i Sundhedsstyrelsen til hjælp til pædagogisk fornyelser i
kurserne. Det er i så fald delkursuslederen, som skal fremsende ønske om tilskud til sin
hovedkursusleder, som i sidste ende skal fremsende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen.
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f.

√

Inspektorrapport fra et rutinebesøg den 12. maj 2016 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg
Hospital:
DOS har ingen kommentarer til rapporten.

g.

√

Om inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 25. april 2016 på Ortopædkirurgisk Afdeling,
Hospitalsenheden Vest:
DOS har ingen kommentarer til rapporten.

h.

√

Om inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 2. maj 2016 på Ortopædkirurgisk Afdeling,
Hvidovre Hospital:
DOS har ingen kommentarer til rapporten.

i.

√

Om inspektorrapporten fra et rutinebesøg d. 19. maj 2016 på Ortopædkirurgisk afdeling,
Nordsjællands sygehus:
DOS har ingen kommentarer til rapporten.
Som en generel bemærkning til inspektorrapporteringerne kan SK informere om, at han ved en
granskning af tidligere fremsendte inspektorrapporter, har konstateret at der på 6 ud af de sidste
8 fremsendte rapporter mangler uddannelsesplaner.

7.
a.

b.

Kvalitetsudvalget
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Af hensyn til tidspresset er det sidste møde afholdt via mailkorrespondance. KKR vedr.
fod/ankel drøftes på fod/ankel selskabets møde i august. Der er forhåbning om at KKR´erne vil
foreligge til tiden.
Bestyrelsen hare kontakter formanden for håndkirurgerne med anmodning om at der bliver
udarbejdet en KKR fra det håndkirurgiske fagområde.
Der arbejdes med udbredelse af arbejdet med PROM.
Der er enighed om at der ved kongressen i 2017 skal stiles mod afholdelse af et symposium om
”hofteartrose, ikke kir. behandling og genoptræning efter THA”.
√

8.
a.

b

Orientering vedr. igangværende NKR om nakkesmerter:
Fagområdet skiftede fagkonsulent under udarbejdelse af NKR om nakkesmerter, hvorfor
arbejdsgruppen en overgang ændrede på de ellers vedtagne PICO spørgsmål, hvilket er et
alvorligt brud på gennemsigtigheden i processen. Denne praksis synes nu korrigeret.

Videnskabeligt udvalg
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været afholdt møde i VU i den mellemliggende periode.
√

Endeligt scoresystem til kongressen:
Det tidligere vedtagne scoresystem er lagt på nettet.
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9.
a.

Strategiplan
Gennemgang af opdateringer:
Strategiplanen gennemgås af tidsmæssige hensyn ikke under dagens møde.

10.
a.

√

Kongressen
Revideret program, version af 2016.06.06:
Der er revideret lidt i programmet, som godkendes.

b.

√

Udkast til program til generalforsamlingen:
Programmet gennemgås og tilrettes.
GE sender efter tilretning programmet til KH til endelig godkendelse inden trykning i DOS
Bulletinen.

c.

√

Udkast til program til symposium om meniskpatologi:
Drøftes og tilrettes.
CMJ sender endeligt program til trykning i DOS Bulletinen senest 29.07.2016.

d.

√

Guildal Memorial Lecture 2016:
KH har afsendt invitation til David Stanley, som desværre er forhindret i at deltage den
pågældende dato.
KH kontakter skulder/albueselskabet for nyt forslag til foredragsholder.

e.

√

Jubilæumssymposium, Børnesymposium:
Der er tale om et jubilæumssymposium. Den foreslåede dagsorden godkendes.
GE fremsender udkast til program til endelig godkendelse hos OR med deadline 5. august 2016

11.
a.

b.

c.

Website
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Nærmere beskrevet nedenfor:
√

Godkendelse af revision af salgsmateriale til web.annoncering:
Det fremlagte forslag gennemgås og tilrettes.
TJ og TU vil udarbejde forslag til ny elektronisk brochure.
Bestyrelsens klumme:
Juni: KH: orientering fra NOF kongressen april 2016
Juli: MSL: Orientering fra EFORT kongressen juni 2016
August: ikke noget nyhedsbrev
September: Marie om Forte Summer School august 2016
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d.

√

Godkendelse af tekst vedr. festmiddag ved kongressen:
TJ har forud for mødet rundsendt forslag til ny tekst til hjemmesiden. Teksten bliver tilrettet.
TJ lægger teksten på hjemmesiden.

e.

√

DSOI på DOS-server:
DSOI er et interesseområde og ikke et fagområde, men der er enighed om at DSOI kan lægges
på hjemmesiden under fagområder.

12.
a.

√

13.
a.

b.

Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Præhøring vedr. specialeplan 2017:
Udkast til Specialeplanen er sendt rundt til bestyrelsens medlemmer til ”præ-høring”. Der har
ikke været bemærkninger af større betydning.

Selskabets økonomi
Underskrift af Årsrapport for selskabet:
Regnskabet forsynes med de to manglende underskrifter.
√

Bone and Joint Decade:
Selskabet har modtaget en opkrævning på kontingent fra B&J Decade, men det er tidligere
besluttet og meddelt, at DOS vil tage stilling fra gang til gang. Efter nogen drøftelse er der
enighed om at DOS ikke længere ønsker at fortsætte i B&J Decade, hvorfor
MF svarer B&J Decade at DOS ikke er interesseret i at fortsætte som medlem.

14.

DOS Fonden
Intet under dagens møde.

15.
a.

√

Bulletinen
Udkast til formandsberetninger:
1. Formanden for DOS (KH):
2. Formanden for Uddannelsesudvalget (SK):
3. Formanden for Kvalitetsudvalget (CMJ):
4. Formanden for Videnskabeligt udvalg(OR):
De fremsendte formandsberetninger er gennemlæst og der er ingen umiddelbare bemærkninger.
Udvalgsformændene fremsender endelig udgave af deres udvalgsberetning til GE snarest.

b.

√

Bedste artikel:
Den af VU foreslåede kandidat godkendes.
GE bruger filen som tekst i Bulletinen.

c.

√

Professorforelæsning Hagen Schmal:
Tekst til bulletinen vedr. professorforelæsning godkendes.
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GE bruger filen som tekst i Bulletinen.
d.

√

Årets bedste Ph.d. afhandling:
Den af VU foreslåede kandidat godkendes.
GE bruger filen som tekst i Bulletinen.

e.

√

Beretning fra Martin Gottliebsen, DOS Fellowship 2014:
Der er fremsendt en beretning fra Martin Gottliebsen, som godkendes.
GE bruger filen som tekst i Bulletinen.

16.
a..

√

b.

Orientering fra EFORT Congress, Genève 2.-4.juni 2016:
SO orienterer kort fra kongressen i Geneve, og om hvem, der blev valgt til de ledige
bestyrelsesposter ved EFORT. Per Kjærsgaard-Andersen blev valgt til second vicepresident.
Der er stort fokus på økonomien i EFORT. Det faglige niveau var rigtig godt.

c.

√

17.
a.

√

b.

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
EFORT Travelling Fellowship, sept. 2016, Polen: indstilling af kandidat:
Efter at invitationen fra EFORT har været fremsendt til alle ledende overlæger, er der
indkommet to ansøgninger. Der er enighed i bestyrelsen om at indstille Jeppe Schjerning fra
Vejle Sygehus.
GE orienterer den valgte kandidat og den indstillende overlæge.
GE orienterer den anden kandidat samt den indstillende overlæge.
GE har anmodet Steen Olesen om at emnet kommer på dagsordenen til de ledende overlægers
møde under DOS kongressen 2016.

Minutes of the NOF Joint meeting and of the NOF General Assembly in Linköping:
GE sætter emnet på til mødet 2016.08.22

Eventuelt:
MSL har fremsendt en liste over DOS kontaktpersoner i forskellige råd og udvalg. Listen bliver
gennemgået og tilrettet, hvorefter
MSL retter henvendelse til de enkelte personer for at indhente en kort orientering til DOS
Bulletinen.
MSL videresender de modtagne indlæg til GE til trykning i DOS Bulletin 2016. Deadline 5.
august 2016.
Gimmicks til DOS kongressen.
MF arbejder videre med emnet som
• GE skriver på dagsordenen til næste møde.
Mødet sluttede k. 14.30
Referatet godkende på bestyrelsesmøde mandag d. 22. august 2016
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