DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 4.12.2018, kl. 09.30 – 16:00
Odense Universitetshospital, mødelokale 2. sal syd
REFERAT
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen (MSL), Marie Fridberg (MF),
Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Peter Toft Tengberg (PTT), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE)
ref.
1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.):
Godkendes uden ændringer.

2.
a.

√

b.

√

GODKENDELSE AF REFERAT/REFERATER (15 min.):
Godkendelse af referat fra Strategimøde i DOS 23.10.2018:
Godkendes uden ændringer.
GE lægger referatet på Cloud Drive
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23.10.2018:
Godkendes med en enkelt ændring.
TJ lægger referatet på hjemmesiden.

c.

√

3.
a.

√

Godkendelse af referat fra Generalforsamling i DOS 25.10.2018:
Godkendes efter nogle få ændringer.
TJ lægger referatet på hjemmesiden.

STRATEGISK EMNE TIL DRØFTELSE EFTER INDLEDNING (1 time):
Kommissorium vedr. snitflader med akutspeciale (DOT, DOT og DASEM), oplæg til
holdningspapirer:
Gennem de sidste par år har DOS, DOT og DASEM samarbejdet omkring det nye speciale Akut
Medicin, som er oprettet i 2018. Samarbejdet har til formål at udarbejde forslag til snitfladen
mellem DOS/DOT/DASEM og Akut Medicin.
DOS har påtaget sig opgaven med at udarbejde udkast til et kommissorium til snitflader. Det
fremlagte kommissorium drøftes, og der er i bestyrelsen enighed om at:
Ø Det er af stor vigtighed, at ortopæderne er med til at fastlægge instrukser og
uddannelsesplaner for specialet Akut Medicin.
Ø Der skal være ensretning for uddannelsesniveauet i alle regioner.
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Ø Uddannelsen bør ligge på et niveau svarende til en rutineret ortopædkirurgisk
mellemvagt.
Ø Der skal ske en løbende faglig kontrol.
Ø Det skal tydelig fremgå, at der er tale om patienter, som er fælles for de to specialer.
Ø Det skal tydelig fremgå at ”patientforløb” er et nøglebegreb i samarbejdet.
Bestyrelsen foreslår nedsat en arbejdsgruppe bestående af to personer fra DOS, to personer fra
DOT og tre personer fra DASEM, som skal arbejde med øje for et operativt/tidsmæssigt
perspektiv. Der stiles mod møde to gange i 2019. Væsentlige ændringer i kommissoriet skal
drøftes i bestyrelsen. Deltagere fra DOS bliver MSL og MF. Det til dagens møde fremlagte
kommissorium godkendes og
MF videresender det til drøftelse i DOT og DASEM inden endelig godkendelse.

4.
a.

KOMMUNIKATION (30 min.):
Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt):
TJ har udsendt en pressemeddelelse umiddelbart efter kongressen. Der har ikke været
reaktioner på denne.
Der er enighed om, at der fremadrettet nøje skal overvejes, hvad der fra selskabets side aktivt
kommunikeres til pressen.

b.

√

DASEM inviteres til fremtidige møder i kir.forum (pkt. 5_l_fra møde 2018.10.23)
På dagsorden til KF:
GE har sat emnet på dagsordenen til mødet i kirurgisk forum 7. marts 2019.

c.

√

Implantater, pressemeddelelse fra BOA:
Emnet ”implantater” i almindelighed har været behandlet i pressen og i TV, og MF har fundet
BOA’ pressemeddelelse vedr. emnet.
Sagen blev ikke omtalt så meget i DK som forventet, og der har indtil nu ikke været speciel
interesse for ortopædkirurgiske implantater.
Bestyrelsen har arbejdet aktivt for at alle implantater skal kunne spores, og drøfter om det
kunne være en sag at gå i pressen med, men der er enighed om, at tiden ikke er til det nu.
Der er enighed om, at der er behov for en grundig drøftelse af problemet med registrering og
en efterfølgende sporbarhed af komponenter til implantater.
BSO udarbejder et dokument med nøgleområder til svar, hvis der skulle komme henvendelse
fra pressen om emnet.
GE sætter ”Sporbarhed af implantater” på dagsordenen på internatmødet på Sixtus.
PTT udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

d.

√

Stillingsannoncer på hjemmesiden:
Med baggrund i henvendelser fra offentlige myndigheder har DOS gennem tiden brugt megen
tid på at anbefale kandidater til lønnede stillinger i forskellige styrelser samt vurdere
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kandidater, som en styrelser selv har udvalgt.
Der er enighed om, at DOS fortsat kan anbefale kandidater.
Der er desuden enighed om at styrelserne tilbydes et link på DOS´ hjemmeside med henvisning
til styrelsens egen stillingsannonce, men at DOS i øvrigt ikke skal have noget med
rekrutteringen at gøre.

5.
a.

√

b.

√

6.
a.

√

b.

ØKONOMI OG DOS FONDEN (30 min.):
Økonomisk opfølgning på DOS kongressen 2018:
MF gennemgår det fremsendte kongresregnskab. Antallet af deltagere var stort set som 2017.
Det faktuelle underskud bliver som forventet på grund af fravær fra mange af selskabets
samarbejdspartnere og dermed stor reduktion i indtægter fra industrien.
Overførsel til DOS fonden:
Der er overført ca. 125.000 til uddeling via DOS fonden. Fondens formue skal forblive over 1
Mio hvis vi ikke skal ændre fondansen, derfor er det vigtigt at vi er opmærksomme på at de
penge vi uddeler fra fonden i 2019 skal overføres fra selskabet, da vi ikke længere har en
formue over 1 mio. i DOS fonden.
DOS KONGRESSEN (30 min.)
Opsigelse af kontrakt med Radisson Blu Scandinavia 2020:
Kontrakten for 2020 og2022 er opsagt, hvilket er bekræftet fra hotellet.
MF og GE går i gang med søgning efter ny kongresfacilitet i Storkøbenhavn.
Tilmelding til fest i forbindelse med DOS kongressen: angivelse af navn på ledsager:
Der skal stå på hjemmesiden og senere ved tilmelding til kongresmiddagen, at der skal oplyses
om navn på evt. ledsager til kongresmiddagen.

c.

√

Egenbetaling for forplejning også for kongresdeltagere:
En del af underskuddet for årets kongres kunne have været hentet ind, hvis der havde været et
kongresgebyr f.eks. svarende til forplejningen.
GE sætter emnet på til mødet med de ledede overlæger på Sixtus.

d.

√

Kontakt til industrien vedr. kommende kongresser (fra strategimøde 2018.10.23)
Stillingtagen til møde med industrien febr./marts 2019, og i så fald hvor?:
BSO og GE har sendt breve til industrien om, at der ikke holdes møde på Sixtus i 2019.

e.

Kontrakt med MCI:
MF og BSO har holdt et møde med MCI og forhandlet kontakt, idet MCI skal overtage al kontakt
til industrien ved den kommende kongres. Der er forhandlet pris, opsigelsesvarsel, økonomiske
krav m.v. Der er enighed om at MF forhandler videre med MCI.
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Kontrakten har været til vurdering hos revisor med henblik på skattemæssige tilretninger, og
revisor har derefter godkendt kontrakten.
MSL foreslår at man orienterer MCI om, at det forventes at MCI øger salget til virksomheder,
finder sponsorater og lign., således at den udgift, det koster DOS at samarbejdet med MCI,
dækkes ind.
MCI vil udarbejde en kontrakt til udstillerne til udsendelse foråret 2019.
f.

√

Vingsted kick off møde 11.12.2018:
MF orienterer kort om mødet og fremgangsmåden ved mødet.

g.

√

Kontrakt Vingsted 2019:
Den i kontrakten anførte tekst vedr. opsigelsesvarsler gennemgås og godkendes.
MF og GE holder 10.12.2018 møde med DOS` kontaktperson fra Vingsted.

h.

i.

Jonathan Forsberg legat:
Det besluttes at pengene bruges til et Fellow Ship til at besøge John Forsbergs klinik i
Washington. Fellow Ship skal uddeles på kongressen 2019.
√

7.

b.

c.

Ian Harris invitation til Honorary Lecturer 2019:
Ian Harris har taget mod selskabets invitation til at holde Honorary Lecture i 2019.

UDDANNELSESUDVALGET (30 min.)
Siden sidst:
Der har været holdt et møde siden kongressen.
Ved kongressen i 2019 vil UDDU gerne have 3 workshop sessioner fordelt på 3 dage, samt et
forum for uddannelsesansvarlige overlæger. SK og PTT drøfter sagen på Kick Off mødet på
Vingsted.
Der er startet et nyt introduktionskursus, som kører halvårligt, hvorved der er kommet
tidsmæssige problemer med kursusrækken for kursister fra Øst.
Der er kommet flere ansøgninger om mulighed for at fravælge kurset i forskningsmetodik, men
SK orienterer om, at kun er personer med en Ph. D eller doktorgrad der kan fritages.
√

Inspektorrapport, Rigshospitalet:
Den fremsendte rapport viser, at RH ikke udarbejder uddannelsesplaner, hvorfor emnet vil blive
taget op i uddannelsesregion Øst.
Rapporten tages ellers til efterretning.

√

Arbejdsgruppe for ny målbeskrivelse:
Der er i 2017 udarbejdet et kommissorium for ny målbeskrivelse i ortopædkirurgi og nedsat et
udvalg. Der har imidlertid ikke været afholdt møde i den nedsatte gruppe siden kommissoriet
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blev godkendt. Efter en drøftelse er der i bestyrelsen enighed om, at der skal udarbejdes et nyt
kommissorium, og at der fremover skal nedsættes en referencegruppe med PKLér og en
arbejdsgruppe. Det besluttes at formanden for UDDU skal være formand for referencegruppen.
SK udarbejder udkast til ændring af kommissorium.
Arbejdsgruppen skal deltage i UDDU’s møde på Sixtus torsdag formiddag. Skal derefter arbejde
videre selvstændigt torsdag eftermiddag og fredag formiddag. Der er søgt DOS om tilladelse til
dette, hvilket gives. Der søges endvidere om økonomisk støtte fra SST.

8.
a.

VIDENSKABELIGT UDVALG (30 min.):
Siden sidst:
Der har ikke været afholdt møde siden kongressen.

9.
a.

KVALITETSUDVALGET (30 min.)
Siden sidst:
1. Kommende møde inkl. dagsorden: Der er ingen kommentarer til punktet.
2. Nyt KKR årshjul og godkendelsesprocedure: Der er udarbejdet en revision af det
aktuelle årshjul. Der stiles mod en tilretning af proceduren for høringssvar og
godkendelse af en KKR. Der er enighed om, at der efter godkendelse af hver KKR skal
udarbejdes et abstract på engelsk i stil med abstracts til kongressen. Foredrag vedr. KKR
skal holdes i en særskilt session.

√
√

b.

√

Medlem til udarbejdelse af NKR for behandling med vertebroplastik, maligne lidelser:
Rikke Rovsing er indstillet og godkendt til den aktuelle NKR. Er anmodet om at holde DOS
orienteret om arbejdet.

c.

√

DSOI KKR 2019 opdatering:
DSOI er et mindre selskab med interesse for ortopædkirurgiske infektioner. Selskabet har
fremsendt emner og forslag til udarbejdelse af 4 KKRér om infektion i knæleddet.
DSOI anbefales at søge om midler til udarbejdelse af en NKR om septisk artrit i knæleddet.
FD har foreslået gruppen at arbejde videre med to KKR sammen med andre fagområder, hvori
der dog er en person, som ikke er ortopædkirurg. DOS godkender at selskabet vil dække
konferenceudgifter i KKR-regi for ikke-ortopædkirurgiske deltagere.

d.

√

KKR om vertebroplastik, degenerative lidelser:
Den omtalte KKR er godkendt i DOS bestyrelse. Der er nu indkommet indsigelser, da det viser
sig, at der er uenighed om KKR’en i forskellige andre specialer.
Det besluttes, at den aktuelle KKRér skal videresendes til forfattergruppen og fagområdet,
således at de kan komme med en redegørelse for, hvordan DOS skal reagere overfor spørgeren.
FD skriver til fagområdet.
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10.
a.

MØDEPLAN (10 min.)
Godkendelse af revideret mødeplan for 2018/2019, vers. 5 af 2018.10.23:
Planen godkendes uden ændringer.

√

b.

√

Udkast til dagsorden til møde med ledende overlæger på Sixtus:
Dagsordenen godkendes.
GE udsender dagsordenen til de ledende overlæger med ønske om svar og endelig tilmelding til
mødet ultimo dec. 2018.

c.

√

Udkast til dagsorden til møde med fagområderne på Sixtus:
Dagsordenen godkendes.
GE udsender til fagområdeformænd og udvalgsmedlemmer med anmodning om svar og
tilmelding ultimo dec. 2018.

d.

√

Udkast til dagsorden til bestyrelsens internatmøde på Sixtus:
Dagsordenen godkendes efter korrektion.
GE udsender til bestyrelsen.

11.
a.

√

b.

√

NOF Spring Meeting 8-11 May 2019:
Datoerne reserveres kalendermæssigt.
Det besluttes at alle fra bestyrelsen kan deltager i mødet. Deltagende ledsagere er for egen
regning.

c.

√

DOS arrangement under AAOS i Las Vegas 12. – 16.marts 2019:
Ingen fra bestyrelsen deltager i AAOS mødet i Las Vegas i 2019.
Der orienteres i en klumme om at DOS ikke er repræsenteret på AAOS, og at der derfor ikke er
noget socialt arrangement.
BSO Skriver klumme i januar.

12.
a.

√

INTERNATIONALE RELATIONER (20 min)
21st EFORT Congress Vienna, Austria 2020 - Session proposals submission:
EFFORT tilbyder de nationale selskaber at fremsende emner til behandling på EFORT
kongressen. Henvendelsen er videresendt til fagområderne med anmodning om fremsendelse
af emner.
På grund af kort deadline for svar fremsendes ingen emner til 2020, men bestyrelsen vil evt.
overveje emner til fremtidige EFORT kongresser.

HENVENDELSER/HØRINGER (forbehandlet til orientering, drøftes ved behov) (45 min.)
Høring om lovforslag om nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af hymen
- svar LVS 2. december:
DOS har ingen kommentarer, og da selskabet ikke er høringspart svares der ikke.
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b.

√

NKR vedr. Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark:
MSL orienterer om historikken. DOS har haft udpeget en repræsentant, som på selskabets
vegne har godkendt den aktuelle NKR. DOS er derfor krediteret for at have godkendt NKR.
Bestyrelsen har dog aldrig set den endelige udgave, og er bekymret over konklusionen. Efter
drøftelse konkluderes det, at der faktisk er tale om en ny behandlingsform, som bør
protokolleres.
BSO svarer SST og den aktuelle arbejdsgruppe, at emnet har været drøftet i DOS bestyrelse og
er fremkommet til ovenstående resultat.
BSO orienterer om sagen i et januar nyhedsbrev, som udsendes rettidigt i forhold til afsendelse
af breve til SST og arbejdsgruppen.
FD vil kontakte alle DOS ansvarspersoner som arbejder med NKR, for at sikre at disse hele tiden
holder selskabet orienteret om arbejdet.
Der er i forbindelse med drøftelsen enighed om at alle emner vedr. NKR og KKR fremover
forankres i KU.

c.

√

Afdækning af problemstillinger i forhold til adgang til journaldata i forbindelse med forskning
svar til LVS:
SK har svaret SST.

d.

√

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut - svar LVS 30.
november kl. 10:
BSO har læst høringen igennem, og konkluderer at emnet ikke vil få betydning for DOS. DOS er
ikke høringspart, hvorfor der ikke svares.

e.

√

Høring over udkast til bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde,
herunder liste over hvilke lægemidler de kan genordinere - svar LVS 30. november kl. 10:
BSO har læst høringen igennem. Der er intet kontroversielt i den for DOS. Da selskabet ikke er
høringspart svares ikke.

f.

√

Indstilling af nye rådsmedlemmer til Vidensråd for Forebyggelse:
Henrik Palm er indstillet, men endnu ikke valgt.

g.

√

Fælles smerteguide, høringsfrist 17.12.2018:
TJ har set sagen igennem, Der e tale om en god guide. DOS har ingen kommentarer og der
findes ikke grund til at svare.

h.

√

Udkast til lovforslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven: (deadline 2018.12.14):
DOS har ingen kommentarer. Der fremsendes ikke svar.
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13.
a.

√

EVENTUELT (15 min.)
Dagens Medicins frimærkepris - uddeles på LVS' 100 års jubilæumsårsmøde 25. januar 2019:
(deadline 2018.12.14)
DOS har ingen forslag til kandidat. Der fremsendes ikke svar.
Mødet sluttede kl. 15.55
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