Dansk Ortopædisk Selskab

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
BESTYRELSE, FAGOMRÅDEFORMÆND OG UDVALGSREPRÆSENTANTER
Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 13.00 – 15.00
Signatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart, lokale Lillebælt
REFERAT
Deltagere fra bestyrelse og sekretariat: (9)
Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen(MSL), Marie Fridberg
(MF), Thomas Jakobsen (TJ), Peter Toft Tengberg (PTT), Frank Damborg (FD), Søren Kold (SKJ) og Gitte
Eggers (ref.)
Deltagere pr. 16.01.2019
Grøn: deltager
Rød: afbud
Inviteret fra fagområderne:
Niels Ellitsgaard
Per Hölmich, erstatter Martin Lind
Mostafa Benyahia
Michael Nielsen
Steen Lund Jensen
Pernille E. Bovbjerg, erstatter Ilija Ban
Kolja S. Weber, erstatter Michael Mørk Petersen
Anders Lorentsen
Frank Madsen
Finn Andersen Ranberg
Klaus Kirketerp Møller
Inviteret fra udvalgene:
Kvalitetsudvalget
Camilla Mersøe
Per Hölmich
Mostafa Benyahia
Mikkel Ø. Andersen
Anne Katrine Belling Sørensen
Pernille Bovbjerg, erstatter Anni Primdal
Thomas Lind
Kolja S. Weber, erstatter Michael Mørk Petersen
Anders Lorentsen
Michael Ulrich
Klaus Kirketerp Møller

Dansk Børneortopædisk Selskab
SAKS
Fod/ankelselskabet
Ryginteressegruppen
Dansk Selskab for skulder og albuekirurgi
Dansk Ortopædisk Traumeselskab
Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer
Dansk Selskab for håndkirurgi
Dansk Selskab for hofte- og knæalloplastik kir.
Danske Ortopæders Organisation
Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi

Dansk Børneortopædisk Selskab
SAKS
Fod/ankelselskabet
Ryginteressegruppen
Dansk Selskab for skulder og albuekirurgi
Dansk Ortopædisk Traumeselskab
Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastik kirurgi
Ortopædisk onkologi/knogle og bløddelstumorer
Dansk Selskab for håndkirurgi
Danske Ortopæders Organisation
Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi
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Videnskabeligt udvalg (2)
(Thomas Jakobsen)
Kristoffer W. Barfod
Maiken Stilling
Claus Varnum

Punkt

Bilag

1.

√

2.

Uddannelsesudvalget (6)
Liv Wahlsten
Martin Bille Henriksen
Andreas Balslev-Clausen
Jakob Klit
Kathrine Skovgaard Rasch
Per Wagner Kristensen

Emne
Gennemgang af referat fra møde 18.1.2018:
Referatet, der i forvejen var udsendt til mødedeltagerne, blev godkendt.
Info fra KU: FD orienterer kort om sammensætning og arbejdsopgaver for KU, som bl.a. er at
fremme samarbejdet fagområderne imellem.
o KKR: godkendelsesprocedure fremadrettet: Godkendelsesproceduren er ændret
således, at når en arbejdsgruppe melder en KKR færdig, lægges den på hjemmesiden
i to måneder., høringssvar afgives direkte på hjemmesiden og er tilgængelig for alle.
Efter to måneder afsluttes høringen og forfattergruppen udarbejder revideret KKR
og en ny skrivelse, som besvarer de indkomne høringssvar. Sammen med den
endelige KKR gøres høringssvar og forfattergruppens ”svar” tilgængelige. Når KKR
er endelig færdig godkendes den af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden. Alle
KKRér fremlægges på Generalforsamlingen. Der er indmeldt seks KKR`er, to
revisioner af KKR fra 2015 og fire nye. (efter det aktuelle møde er der indmeldt
endnu en revision af KKR fra 2015).
Claus Warming anbefaler at de foreliggende KKRér anvendes på A-kurserne.
KU har foretaget en undersøgelse af implementering af de færdige KKRér, som viser sig at være
meget forskellig på de enkelte afdelinger, og der kan således ikke drages en målbar konklusion på
dette.

3.

Info fra UDDU:
SK orienterer kort om arbejdet i UDDU, bl.a. et vigtigt arbejde med ny målbeskrivelse for intro- og
hoveduddannelse:
Der arbejdes med indførelse af ”mesterlære” ved at nedbringe antallet af evalueringspunkter. Der
skal indføres velafprøvede værktøjer til kompetancevurdering, og disse kan med fordel kopieres fra
andre specialer. SK gennemgår arbejdsproceduren for arbejdet med den nye målbeskrivelse, hvor der
arbejdes med en referencegruppe og en arbejdsgruppe. SK opfordrer til at der tages kontakt til de
aktuelle kontaktpersoner.
Der afholdes workshop for alle fagområdeformænd og UDDU d. 6.9.2019.
UDDU sender mail til alle fagområdeformænd med information om det aktuelle møde.
På en forespørgsel om, hvorfor der ikke arbejdes med en eksamen i DK, orienterer SK om, at det
skyldes at Sundhedsstyrelsen ikke er interesseret i at indføre en eksamen.
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4.

Info fra VU:
PTT orienterer om at de primære opgaver ligger i arbejdet med kongressen, som i 2019 holdes på
Vingsted. PTT retter en anmodning til alle fagområdeformænd med ønske om at de indsender navne
på kompetente reviewers til at vurdere abstracts til kongressen.

5.

Fremtiden for DOS kongressen:
o Orientering om de økonomiske konsekvenser efter kongressen 2018: MF orienterer kort om
økonomien for kongressen 2018, som genererede et underskud på 0,5 mio. kr., hvilket kunne
tilskrives at nogle af de store udstillere valgte ikke at deltage i kongressen.
o Vingsted: kongressen flyttes i 2019 til Vingsted Hotel og Konferencecenter i Bredsen.
Kongressen 2019 bliver overordnet som tidligere kongresser, forskellen er beliggenheden,
samt at det store udbud af lokaler medfører, at der kan arbejdes med et program med 5
parallelle sessioner, aktiviteter før og efter det videnskabelige program samt mulighed for
mange sociale aktiviteter efter det videnskabelige program.
o Eventuelle ændringer: Bestyrelsen har besluttet at indgå et samarbejde med en PCO (MCI).
MF orienteret om, hvorfor bestyrelsen foreslår egenbetaling også for kongresdeltagere i form
af et kongresgebyr. Det drøftes, hvem der skal betale, hvor meget der skal betales, og om der
skal være gradueret betaling. Bestyrelsen arbejder videre med emnet.

6.

7.

√

Problemer med rekruttering til fagområdet Fod og Ankelkirurgi
MB, formand DFAS orienterer om, at der stort set ikke er nogen aktiv fodkirurgi tilbage i det
storkøbenhavnske område.
DFAS har undersøgt at ca. 25 % af de aktive fod/ankel kirurger går på pension inden for de
kommende år. Behovet for specialister på området er stigende, og der efterspørges større
kompetencer. Det er svært at få stillinger på de højt specialiserede hospitaler, og det er derfor svært
at uddanne nye fod/ankelspecialister.
Der er ønske om at oprette en fase 4 stillinger på hvert af de højt specialiserede hospitaler.
Fagområdet foreslår, at der arbejdes med en form for fellowship løsning på en højt specialiseret
afdeling, således at man efter uddannelse kan komme tilbage til egen stilling. De højt specialiserede
afdelinger er en flaskehals. Rekrutteringsproblemer ses ikke alene inden for DFAS, og specialet
anbefales at intensivere markedsføring af specialet, ligesom det foreslås at sende en medarbejde til
uddannelse på en højtspecialiseret afdeling med løn fra egen stamafdeling. Der findes ingen
endegyldig løsning på problemet.
Bordet rundt:
DOT: der arbejdes på et nordisk samarbejde. DOT deltager sammen med DOS og repræsentanter fra
DASEM i en arbejdsgruppe om samarbejdet med DASEM. DOT/DOS har udarbejdet et
kommissorium om snitflader til DASEM.
DSHK: Fagområdet har stor fokus på registre, ønsker ændring af databehandling til registrene, som
findes fejlbefængte ved indskanning. Fagområdet finder at der er en meget bureaukratisk
forretningsgang med regionerne. Der mangler fase 4 stillinger inden for fagområdet.
DFAS: Arbejder internationalt bl.a. med kongres- og kursusaktiviteter samt med den tidligere
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omtalte rekrutteringsproblematik.
.
DSSAK: Selskabet har et godt nordisk samarbede. Har holdt nogle velbesøgte dissektionskurser på
Panum Instituttet for kursister. Fagområdet skal i 2019 være værter for et internationalt lukket møde
samt et åbent albuefraktur symposium.
SAKS: Der arbejdes med uddannelse og et kursus for surgical skills med undervisning på mange
niveauer. Fagområdet har et fellowship af 2 mdrs. varighed i Canada. Der er desuden et fellowship
sponsoreret fra industrien til uddannelse på fase IV niveau med 1 års løn fra virksomheden. Der er
ingen virksomhedsinvolvering i fellowship ud over at virksomheden stiller materialer til rådighed.
DSH.: Der har været afholdt kursus 7.1. for yngre håndkirurger med hands-on og kadaver kirurgi.
Der afholdes møde med ergoterapeuter og håndkirurger hvert år, værtsskabet går på skift. Emnet i
2019 er patienterstatning. Fagområdet vil gerne deltage i udarbejdelse af en KKR.
DOO: Området har ikke særlige rekrutteringsproblemer. Har et ønske om at være mere synlige i
DOS-regi. Giver stor ros til arbejdet med KKR, som bruges flittigt, ikke mindst i forbindelse med
arbejde med klagesager/forsikringssager. DOO foreslår, at en potentiel praktiserende ortopædkirurg
går som føl i en praksis inden endelig overgang til praksisortopæd.
DSIO: Der var ved dagens møde ingen repræsentanter fra DSIO.
Sarcomgruppen: Der søges om penge til retningslinje om kirurgisk behandling af knoglemetastaser.
Ryginteressegruppen: DaneSpine databasen er ændret til en digital database, der har været
startbesvær, men den kører efterhånden bedre. Der er udarbejdet en ny NKR om vertebro alloplastik.
Rekrutteringsproblemer mest på grund af fratræden på grund af alder. Der arbejdes med at få oprettet
en fase 4. uddannelsesstilling. Rygselskabet er blevet en del af EurpSpine.
8.

Eventuelt
DOT og rygselskabet er blevet momsregistreret på grund af selskabernes omsætning ved deres
årsmøder.
BSO sluttede mødet og takke for et godt møde med et stort antal deltagere.
Mødet sluttede kl. 15.04
Referatet er godkendt på DOS´ bestyrelsesmøde 7. marts 2019

Sixtus 2019_fagområder_dagsorden_BSO/ge

