DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB, INTERNATMØDE 2019
Torsdag d. 17. og fredag d. 18. januar 2019 til 12.30
Sted: Sinatur hotel Sixtus, Middelfart, Mødelokale Lænkevig
REFERAT
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Bo Sanderhoff Olsen (BSO) Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen (MSL), Marie Fridberg (MF), Thomas
Jakobsen (TJ), Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Peter Toft Tengberg (PTT), Gitte Eggers (GE) ref.
Nr.
1

Bilag

Emne
Opsummering af formandsmødet torsdag formiddag
A. Forslag til formand for Uddannelsesudvalget: Forskellige kandidater er drøftet,
hvilket er mundet ud i forslag til valg mellem 4 egnede kandidater. Disse drøftes i
den samlede bestyrelse, hvorefter en kandidat findes bedst egnet målt på
forskellige parametre. BSO kontakter den valgte kandidat, der accepterer at
opstille som bestyrelsens kandidat.
B. Strategiplan: Strategiplanen er gennemgået systematisk, og der er besluttet
fokusområder for det kommende år.
1. LVS: Specialet ortopædkirurgi er repræsenteret i bestyrelsen for LVS. Der
kommer mange høringer fra LVS. DOS skal øge sit fokus på samarbejdet og
synliggøre LVS.
2. DASEM: samarbejdet skal styrkes, bl.a. ved nedsættelse af arbejdsgrupper.
3. INDUSTRIEN: Der skal samarbejdes med PCO (MCI) og holdes møde
mellem DOS, industrien og MCI vedr. det strategiske samarbejde til fordel
for alle parter.
4. Evt. symposium om udbud og fagspecialistens rolle heri.
5. UDDU: ny målbeskrivelse, møde med uddannelsesansvarlige overlæger.
6. VU: Forskningsfinansiering drøftes med Giftforeningen.
7. KU: KKR og NKR kerneområder drøftes på alle KU møder.
8. KOMMUNIKATION: flere informationer fra fagområder i nyhedsbrevet.
Revision af bulletinen.
9. KONGRESSEN: der arbejdes med den nye konges.
C. Opgavefordeling: mailkorrespondance ifm. bestyrelsesmøder: indkomne
henvendelser sendes til en person. Svar kan sendes til alle og GE holder Cloud
Drive (CD) opdateret, ligesom dagsorden hele tiden kan ses i opdateret udgave på
Cloud Drive. Filer lægges på CD et par dage før bestyrelsesmødet.
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2.

Opsummering af øvrige møder torsdag formiddag:
a.

KU (FD): Der er sket to udskiftninger, som vil give en positiv effekt. KU arbejder med
symposium i 2019 om ytringsfrihed. Årshjulet er godkendt. Nationale Kvalitets Team (NKT)
fast punkt på alle møder. Der sidder et KU medlem i overlægeforeningens kvalitetsråd,
hvorfor KU løbende vil blive orienteret om arbejdet der. Der er enighed om, at salg af data
fra registre ikke bør finde sted.
UDDU (SK)
Der arbejdes med nye målbeskrivelser, bestyrelsen bifalder arbejdet.
Kongressen: Workshop ”Meet the Experts” bliver i 2019 om ankelfrakturer.
Ved implementering af nye målbeskrivelser vil UDDU hjælpe med vejlederkurser.
Valg 2019: Hvis den aktuelle kandidat modtager valget, skal der vælges et nyt menigt
medlem til UDDU.
VU: (PTT)
VU orienterer om det foreløbige program. Posterwalk ændres til postersession.
SAKS får tilbudt jubilæumssymposium onsdag før frokost. Frokostpause alle dage sættes til
12.30 – 13.30. UDDU workshop onsdag 9 – 10.30 (Meet the Experts). Programmet drøftes
og tilrettes.
PTT fremlægger nyt udkast til kongresprogram ved næste BM.
MF/GE: (MF)
Nyt kongressted for 2020:
Der er arbejdet med forskellige muligheder: Scandic Falkoner kan reserverer
onsdag/torsdag/fredag i uge 43, er forsøgt flyttet til uge 45 uden held. Vil forsøge at
reservere uge 45 i 2022.
MF og GE holder møde med hotellet.
Afholdelse af DOS kongressen torsdag til og med lørdag fremover drøftes på den
kommende generalforsamling.

b.

c.

d.

3.

Opsummering af møde med fagområderne: (Se referat)

4.

√

5.

√

Budget 2019
MF orienterer kort om baggrund for budgettet, hvori der er en del ukendte faktorer.
Man drøfter om administration af Fondsudbetalinger af økonomiske grunde fremover skal
overgå til revisoren. Dette forkastes. En gennemgang af de enkelte poster viser, at
uddelinger til fonden er steget gennem de seneste par år, og der har været store udgifter
til prisuddelinger på kongressen. Udgifter til web support kan drøftes.
MF orienterer desuden om at Lægeforeningen betaler et beløb for at alle selskaber kan
være med i UEMS. DOS betaler ikke til UEMS.
Bulletinen: den elektroniske udgave skal gentænkes, TJ er i spidsen for opgaven.
Budgettet ser fint ud.
Indstilling til Dronning Ingrids Forskningspris 2019
Der er enighed om at indstille Henrik Husted, Hvidovre Hospital.
BSO vi kontakte HH og bede om CV.
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6.

√

7.
√

Evt.1

DOS kongressen:
A. Oplæg fra PCO (MCI): MF orienterer om udfordringer med at få færdiggjort
kontrakten for samarbejdet. Priserne er forhandlet over flere omgange, der
arbejdes med gradueret indtægt for MCI i forhold til omsætningen. Kontrakten
lukkes nu og udstedes for 1 år. Kontrakten skal genforhandles dec. 2019.
B. Udstillingspris pr. m2: 3.500, min. stand 4 m2.
C. Sponsorater: De forskellige muligheder for sponsorater drøftes og besluttes
endeligt. Virksomhedssymposier kan annonceres på hjemmesiden og i det
endelige program.
D. Mulighed for andre indtægter: drøftes ikke nærmere.
E. Kongresafgift (egenbetaling): det besluttes, at der skal indføres en kongresafgift
som flg.:
1. Kr. 300 for Early Bird (før 1.8.), derefter kr. 400/dag.
2. Kr. 100 for medicinstuderende.
3. Inviterede udlændinge og ikke ortopædkirurger skal ikke betale.
4. Tilmelding efter deadline til forhøjede priser. Tilmelding lukkes ned 10
dage før kongresstart, og lukke op igen onsdag, hvor prisen er kr. 500. Der
skal i nyhedsbreve op til kongressen orienteres om at tilmelding er
nødvendig. Prisen for tilmelding til festen kr. 600, on site kr. 700, kr. 900
for ikke medlemmer og industrien.
F. Vingsted kontrakt: Det endelige tekniske set up aftales når det endelige program
foreligger, i tilbuddet regnes med at lokalerne teknisk set er sat op i delte rum. Det
besluttes at Vingsteds tekniker bruges og suppleres med 6 stud. med. runners,
som Claus Varming entrerer med.
Hvordan skal vi arbejde i bestyrelsen fremover?
Se tidligere i dokumentet

8.
9.

Godkendelsesprocedure for KKR
Er drøftet på et tidligere møde.

√

DOS/EFORT/EBOT relationer
MF orienterer kort fra et møde om UEMS. Alle medlemslande i EFORT har en repræsentant
i UEMS øverste ledelse via en repræsentant fra de enkelte landes ”lægeforening”. Der er
store forskelle dels fra de enkelte fagområder og der er store forskelle i niveau for
lægeuddannelserne i de enkelte lande. Læger kan søge arbejde over landegrænser inden
for EU. Sundhedsstyrelsen kontrollerer ikke den enkelte læges kompetencer, opgaven
ligger hos den enkelte afdeling. MF planlægger at deltage i næste møde i UEMS, og vil
efterfølgende orienterer bestyrelsen.
DOS 75-års jubilæum 2020: En gruppe bestående af Steen Bach Christensen, Bjarne Møller Madsen
samt Peter Frandsen anmodes om at holde et 60 – 90 min. oplæg om DOS´ historie til kongressen
2020 i stedet for Honorary Lecture. BMM er kontaktet og vil stå i spidsen for gruppen.
PKA deltager i BM 7. marts 2019, emner:
o Synspunkter om UEMS autum section
o EBOT/Forte.
o Implantatregistre og sporbarhed
o Status på dansk ortopædkirurgi med europæiske briller.
BSO har kontakt BJM som gerne påtager sig opgaven.
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Evt.2

Ortopædkirurger i traumeteam:
DOS har modtaget en forespørgsel vedr. ortopædkirurgisk deltagelse i traumeteam. DOS holdning
er på linje med Specialevejledningen, som fastslår at det er en ortopædkirurgisk opgave at deltage i
traumeteam. Der gøres ikke mere vedr. den aktuelle henvendelse.
Mødet sluttede 18.01.kl. 12.15
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 7. marts 2019
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