DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Møde mellem de ledende overlæger på de ortopædkirurgiske afdelinger og
DANSK ORTOPÆDISK Selskabs bestyrelse
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 14.00 – 16.00
Hotel Sinatur Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart
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.
Inviterede ledende overlæger:
(grøn = deltager), (rød = afbud), (blå = afventer svar)
NAVN
REGION HOVEDSTADEN:
Thue Ørsnes
Leif Berner Hansen
Henrik Palm
Steen Mejdahl
Claus Munk Jensen

ANSÆTTELSESSTED
Hvidovre
Hillerød
Bispebjerg
Herlev/Gentofte
RH/Ortopædkir.

NAVN
REGION SYD:
Per Wagner Kristensen
Anders Jordy
Lars Tambour Hansen
Niels Dieter Röck
Jens Eggers

ANSÆTTELSESSTED

REGION SJÆLLAND:
Ole Maagaard Christensen
Henrik Vilsner (konstitueret)

Holbæk
Næstved

REGION NORD.
Hardy Christoffersen
Christian Pedersen

Thy/Mors
Aalborg UH/syd

Thomas Juul Sørensen

Køge

Poul Hedevang Christensen

Aalborg UH/Farsø

Stephan Kanak

Nykøbing Falster

Mogens Brouw Jørgensen

Frederikshavn

REGION MIDT:
Peter Toft (afbud)
Sten Larsen
Torben Bæk Hansen
Steen Olesen
Karsten Krøner
Michael Tjørnild

Silkeborg
Aarhus UH
Holstebro
Viborg
Horsens
Randers

Vejle/Give/Middelfart
Kolding
Esbjerg
Odense/Svendborg
Sygehus Sønderjylland
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Referat
1.

Godkendelse af dagsorden:
BSO bød velkommen og orienterede om baggrund for det indkaldte møde. Dagsorden for
dagens møde var i forvejen udsendt til deltagerne. Dagsordenen blev godkendt uden
kommentarer eller tilføjelser.

2.

Status DOS kongressen 2018, økonomi:
MF gennemgik baggrund for den faldende indtægt ved DOS kongressen 2018, som genererede
et underskud på ca. 0,5 mio. kr. De faldende indtægter kunne tilskrives, at nogle af de store
samarbejdspartnere havde valgt ikke at deltage med baggrund i en henvendelse fra
medicoindustrien vedr. MEDTEKS interne regler.
DOS havde dog midler til at dække underskuddet. Der er til næste kongres indgået en aftale
med en professionel CPO, som kommer til at stå for al kontakt til samarbejdspartnere i
industrien. Kongressen 2019 vil blive afholdt på Vingsted Hotel og Konferencecenter, hvilket vil
reducerede selskabets kongresudgifter med ca. 1/3.

3.

Videreudvikling af DOS kongressen (økonomi, tilbud, format og tidsmæssig placering.)
o Egenbetaling for forplejning også for kongresdeltagere:
Der er blandt de ledende overlæger tilslutning til, at der fremadrettet skal være
bindende tilmelding og egenbetaling for deltagelse i kongressen i form af en
kongresafgift. Tilmelding og kongresafgift skal fortsat ske via hjemmeside og netbank.
På en forespørgsel om, hvorvidt det er nødvendigt med egenbetaling informerede MF
om, at DOS’ økonomi er stabil, men at bestyrelsen fortsat gerne vil have midler til at
kunne støtte unge lægers uddannelse og forskning i form af legater fra DOS Fonden,
Fellow Ships og præmier til uddeling på DOS kongressen. Der fremkommer fra flere af
mødedeltagerne forslag om en gradueret kongresafgift.
o Format og tidsmæssig placering:
BSO orienterede om, at der på grund af Vingsteds beliggenhed vil være tale om en
internatkongres, og at Vingsteds gode fysiske rammer vil give mulighed for afholdelse
af flere kurser/symposier. MSL erindrede om, at der skal være balance mellem
foredrag, symposier og sociale aktiviteter.
Der er blandt de ledende overlæger ønske om at kongressen flyttes til uge 45 og evt.
torsdag, fredag og lørdag. Dette fordi DOS kongressen så tidsmæssigt vil falde samtidig
med kongres for andre specialer, hvilket vil have en positiv indflydelse på
arbejdsgangen på de enkelte afdelinger i kongresugen.
Bestyrelsen er positiv stemt overfor dette og vil arbejde videre med de fremsatte ønsker og
forslag.

4.

Hvordan sikrer vi størst mulig deltagelse i DOS kongressen?:
Emnet udgår af tidsmæssige årsager.
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5.

Rekruttering til specialet:
Jens Eggers (JE) orienterede kort om baggrunden for at emnet var på dagsordenen.
På sygehus Sønderjylland har man oplevet store rekrutteringsproblemer på alle niveauer, men
specielt på HU og speciallægeniveau på grund af begrebet ”udkants Danmark” og indførelse af
specialeplanen. BSO erindrede om, skadestuearbejdet, som tidligere har haft positiv indvirkning
på rekruttering til specialet, ikke længere hører unde ortopædkirurgien, men er overgået til det
nye speciale ”akutmedicin” (DASEM). SK orienterede om at forskning er et vigtigt middel i
forbindelse med rekruttering, og at mange studerende vælger speciale allerede under studiet,
hvorfor det er vigtigt, at det ortopædkirurgiske speciale er synligt på universiteternes
specialedage. For at forbedre specialets og de enkelte hospitalers image anbefaler TBH at
medicinstuderende tilbydes studieophold med mulighed for at assistere ved operationer.
Rekrutteringsproblematikken er gældende i stort set alle fagområder, og det er vigtigt at de
enkelte fagområder selv sørger for at gøre fagområdet attraktivt, og at de enkelte afdelinger
søger for at fastholde deres medarbejdere i stillingerne, ikke mindst uden for storbyerne.
SK orienterer om at den 3-4 år gamle målbeskrivelse aldrig blev en succes i fagområderne, da
det ikke var nævnt i stillingsopslagene, at der var tale om en fase 4 stilling, hvilket er med til at
etablere et ansættelsesforhold.

6.

Rekruttering til DOS bestyrelse og udvalg:
Af tidsmæssige årsager drøftes emnet ikke.

7.

Påvirkning af ortopædkirurgien ifm implementering af akutlægen i FAM.
Hvordan kan samarbejdet omkring den faglige snitflade se ud?:
JE vil gerne drøfte de udfordringer, der er i forbindelse med samarbejde med akutspecialet
(DASEM).
MSL orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra hhv.
DOS og DOT og 3 repræsentanter fra DASEM. DOS og DOT har bl.a. udarbejdet et
kommissorium vedr. fastsættelse af snitfladerne mellem de 2 specialer.
En drøftelse viser, at der i de enkelte afdelinger er stor forskel på, hvordan der arbejdes
sammen med akutspecialet, og på hvornår og på hvilket fagligt niveau der indhentes
ortopædkirurgisk ekspertise. Det blev dog pointeret, at det er vigtigt at ortopædkirurgerne
deltager i uddannelse af akutmedicinerne, og at det vil tage lang tid før der er tilstrækkeligt
med kompetente akutlæger.
MSL pointerer at det er vigtigt at der sker en ensretning i samarbejdet mellem de 2 specialer i
alle regioner.

8

Uddannelse specialespecifikke kurser:
Den tidligere kursusrækken er ændret og kurserne tilbydes nu fast i en bestemt rækkefølge,
hvilket har gjort det lettere for de enkelte afdelinger at tilrettelægge arbejdsgangen for en ny
HU-læge. DOS har udført et stort arbejde med tilretning og tilrettelæggelse af kurserne. Der er
generelt stor tilfredshed med den nye kursusrække.

9.

Forslag til fremtidigt samarbejde mellem DOS og ledende overlæger:
Der er blandt de ledende overlæger ønske om afholdelse af et årligt møde med DOS´
bestyrelse, og det blev besluttet, at dette skal holdes onsdag formiddag i uge 3 i forbindelse
med mødet på Sixtus. Forum for ledende overlæger ønsker desuden at holde et møde uden
DOS´ bestyrelse forud for ovennævnt møde.
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GE reserverer lokale på Sixtus.
10.

Eventuelt:
Intet under dette punkt.
BSO afsluttede med at takke for det store fremmøde og den gode dialog.
Mødet sluttede kl. 16:00
Referatet godkendt på DOS´ bestyrelsesmøde 7. marts 2019
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