DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Fredag d. 8. 12. 2017 kl. 09.30 – 13.30
Radisson Blu H.C. Andersen hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Mødelokale 109
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) (referent)
Afbud: Gitte Eggers
1.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.

2.
a.

√

b.

√

3.

Godkendelse af referat:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.24.10.2017 :
Referat godkendt.
TJ lægger det på hjemmesiden.
Godkendelse af referat fra Generalforsamling i DOS 26. oktober 2017:
Referat godkendt.
TJ lægger det på hjemmesiden.

Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning
Indstilling af kandidater til sagkyndigfunktion i Styresen for Patientsikkerhed:
Taget til efterretning.

a.

√

b.

√

Tilbagemelding fra møde med lægelig koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden, om
Sundhedsplatformen:
Taget til efterretning.

c.

√

Møde med DASEM om specialet Akut Medicin 14.11.2017:
MSL orienterer om mødet. DOS ser frem til et positivt samarbejde med DASEM. Der er aftalt, at
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initiativet til næste møde ligger hos DOS.
d.

√

Svar fra Sundhedsstyrelsen vedr. børnekirurgi:
Taget til efterretning.

e.

√

Forlag til tekstændring til 2017 specialeplan i Ortopædisk kirurgi indenfor det
idrætstraumatologiske område:
Sundhedsstyrelsen har tilrettet specialeplanen jf. forslag fra SAKS.

4.
a.

Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)
Ingen kontakt til pressen eller myndigheder siden sidst.

b.

√

Høringsudkast målepunkter 2018 risikobaseret tilsyn: diabetes, skizofreni og somatisk sygdom:
MSL orienterer bestyrelsen, og der vil fremadrettet være fokus på arbejdet om risikobaseret
tilsyn fra kvalitetsudvalget.

c.

√

Referat fra møde med Gigtforeningen:
MSL orienterer om indholdet fra mødet.

d.

√

Orientering om ophævelse af bekendtgørelse om offentlige boksekampe:
Taget til efterretning.

5.
a.

√

b.

C

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen
DRG takster 2018:
BSO orienterer om ændringer af DRG taksterne i 2018. DRG taksterne for 2018 er nedjusteret
med 2,2 % i forhold til 2017. DRG udvalget har svaret Sundhedsstyrelsen, at DOS beklager denne
nedgang. DOS bestyrelsen anerkender det store arbejde som formanden for DRG udvalget Svend
Erik Østgaard udfører.
Kontakt til Sundhedsstyrelsen om en kursuspris på kr. 100 pr. kursusdag: Fra KF :
Opfølgning fra møde i Kirurgisk Forum. SK orienterer om potentielle økonomiske problemer om
afholdelse af specialespecifikke kurser.
SK skriver til Sundhedsstyrelsen med forslag om indeksregulering af beløb til forplejning af
kursister.
SK skriver til Kirurgisk Forum og orienterer om ovenstående samt om DOS´ holdning til deres
udspil vedr. økonomiske problemer.

√

Spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen vedr. to højtspecialiserede funktioner i specialevejledningen for
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ortopædisk kirurgi:
Høringssvaret fra Håndselskabet vedr. rekonstruktion af patienter med tetraplegi sendes til
Sundhedsstyrelsen, og det understreges at der er tale om tetraplegi efter rygmarvsskade.
MSL sender svaret til Sundhedsstyrelsen.
Selskabet for Fod- og Ankelkirurgi har ikke svaret på høringen vedr. rekonstruktion af
deformiteter ved neuromuskulære fodlidelse og Charcot deformiteter.
MSL svarer Sundhedsstyrelsen, at DOS ikke støtter at antallet af hospitaler, som varetager
funktionen øges.
d.

√

Møde om målbeskrivelse i akut medicin:
MSL orienterer om mødet. DOS indkalder DASEM til møde, når arbejdet med introduktionsstilling
i akutmedicin bliver relevant.

e.

√

Høring over revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen:
Ingen kommentarer.

f.

√

Høring om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk
behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter:
Ingen kommentarer.

g.

√

Revideret SST vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler sendes i høring via
Høringsportalen - høringsfrist d. 11. januar 2018:
Ingen kommentarer.
BSO orienterer om indholdet i vejledningen i et nyhedsbrev i januar.

h.

√

Høring over 3 bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse –
svar LVS 13. december kl. 12:
Ingen kommentarer

i.

√

Hilsen fra DR:
Sundhedsmagasinet på DR vil lave et indslag om knækirurgi. DOS har oplyst DR navne på mulige
læger, der vil være relevant for DR at kontakte.
Endvidere ønsker Sundhedsmagasinet input til mulige ortopædkirurgiske emner, der vil være
relevant at tage op i januar/februar.
MSL svarer Sundhedsmagasinet, at DOS finder det relevant at have fokus på skisportsskader.
Herudover kommer DOS med forslag til emner, der findes relevant at have fremtidigt fokus på.

J

√

Deltagelse i lægemiddelberedskabsgruppen:
MSL svarer tilbage og beder om kommissorium – samt oplysninger vedr. mødehyppighed og evt.
dækning af omkostninger.
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k.

√

Høring - Den Nationale Rekommandationsliste for farmakologisk behandling af kroniske
nociceptive smerter:
Ingen kommentarer.

l.

√

Forespørgsel vedr. NKR: Hvad mener selskaberne? Svar LVS 18. december kl. 10:
FD svarer LVS, at DOS finder den nuværende model tilfredsstillende, men at DOS gerne ser
mulighed for støtte til arbejde med Korte Kliniske Retningslinjer eller mindre Nationale Kliniske
Retningslinjer.

m.

√

Hjælp til udpegelse af ny referent til Promedicin:
MSL svarer, at DOS finder det mere relevant med en referent fra et andet speciale end
ortopædkirurgi.

n

√

Indstilling af sagkyndige til Ankenævnet for Patienterstatningen:
MSL svarer Ankenævnet for Patienterstatning.

6.
a.

UDDANNELSESUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
SK orienterer om arbejdet i UDDU. Udvalget har aktuelt fokus på konsolidering af igangsatte
projekter. Der arbejdes bl.a. med forankring af posttests i forbindelse af specialespecifikke
kurser.

b.

UDDU´s politik overfor at samarbejde med medico-industrien (udsat fra møde 25.10.2017):
SK svarer DSOI, der har spurgt DOS.

c.

Kandidat til ansættelsesudvalg Region Nord:
SK indstiller TJ

d.

√

Referat fra Rekrutteringsudvalgets møde 25.11.2017:
KH orienterer om mødet. På Sixtusmødet i 2018 tages der stilling til om udvalget skal fortsætte.
Udvalget indstiller at arbejdet i udvalget forankres i DOS bestyrelsen og UDDU samt at
rekrutteringsudvalget nedlægges.

7.
a.

KVALITETSUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Ingen møder siden sidst. FD er aktuelt i gang med at indhente emner til fremtidige KKR’er.

8.

VIDENSKABELIGT UDVALG
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a.

b.

Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Ingen møder siden sidst.
√

LVS nye vilkår for ansøgning om tilskud til udenlandsk foredragsholder:
OR gennemgår muligheder for ansøgning om tilskud fra LVS til foredragsholdere.

9.
a.

STRATEGIPLAN
Status på strategiplanen:
BSO gennemgår den aktuelle status på arbejdet med DOS strategiplanen. Aktuelt er der fokus på
udarbejdelse af en holdning vedr. lægers efteruddannelse. BSO er tovholder.

b.

Evaluering af kurset i pressetræning:
Blev diskuteret på sidste bestyrelsesmøde.

10.
a.

DOS kongressen og Sixtus 2018
Opfølgning på kongressen 2017:
Bestyrelsen gennemgår og tilretter dagsorden for Sixtusmødet.

b.

√

Udkast til dagsordener til møde på Sixtus 17. til 19. januar 2018:
1. Overordnet dagsorden for hele mødet
2. Dagsorden for møde med YODA, onsdag 15:00 – 16:00
3. Møde med fagområderne, torsdag 13:00 – 15:00
4. Bestyrelsens internatmøde: torsdag +fredag.
5. Møde med Industrien: fredag 10:15 – 12:00
§ KH tilretter dagsordenerne til Sixtus og sender til GE til udsendelse efter deadline.

11.
a.

Website
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:

b.

Bestyrelsens klumme: (fast punkt)
December: MSL julebrev
Januar: BSO indlæg om DOS´ holdning vedr. ordination af cannabis.

12.

Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi
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13.
a.

14.
a.

√

√

Selskabets økonomi
Økonomisk opfølgning på DOS Kongressen 2017:

DOS Fonden
Drøftelse af manglende afbud fra en fondsmodtager:
Der gives undtagelsesvis dispensation for manglende fremmøde efter ansøgning.
GE orienterer fodsmodtager og fondsbestyrer.

15.

DOS Bulletinen

16.
a.

√

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
Request to contribute to the Lithuanian National Congress on 27 – 28th April 2018 in Vilnius:
DOS har desværre ikke mulighed for at sende en repræsentant.

b.

√

EFFORT Fora DOS kongressen 2018:
OR har fremlagt program og alle foredragsholdere har accepteret.

c.

√

20th EFORT Congress Lisbon, Portugal 2019 - Session proposals submission:
DOS har ingen forslag.

d.

Election Honorary Members NOF: Ikke nået – udsættes til næste møde
GE finder tidligere korrespondance og sender rundt
GE skriver punktet på til næste møde (OR)

Mødet sluttede kl. 13.30
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 2018.01.17
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