DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE
Fredag d. 6. december 2019, kl. 09.30
Odense Universitetshospital, patienthotellet, mødelokale 5.sal Nord
REFERAT

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen(TBH), Morten Schultz Larsen (MSL), Marie Fridberg (MF),
Peter Toft Tengberg (PTT), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE) ref.
Afbud: Frank Damborg og Andreas Balslev-Clausen

1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.):
Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af et par punkter under pkt. 14.

2.
√

√

3.
a.

√

GODKENDELSE AF REFERAT (15 min):
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 22.10.2019:
Godkendt. Lægges på hjemmesiden.
Godkendelse af referat fra Generalforsamling d. 24.10.2019:
Godkendt. Lægges på hjemmesiden.

STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (1 time)
Hvordan lukker vi det stigende faglige spænd mellem almen medicin og et ortopædkirurgisk speciale
med tiltagende specialisering i fagområder?
Baggrunden for emnet er bl.a. et stigende antal patienter, som søger almen praksis, hvor der i
forvejen er ressourceknaphed, da der er mangel på alment praktiserende læger. Ud over dette
kræver et stigende antal patienter at blive set af en specialist.
Den nye generation af læger i almen praksis har begrænset indsigt i og erfaring med
ortopædkirurgiske lidelser, hvorfor et uhensigtsmæssigt stort antal patienter henvises til
viderebehandling i hospitalsregi. Et andet problem er at HU-læger i specialet Akut Medicin også
mangler ortopædkirurgiske kompetencer, og derfor henviser patienterne til færdigbehandling i
ortopædkirurgisk regi.
Der er derfor brug for et løft af ortopædkirurgiske kompetencer, hvilke kunne ske ved
turnusordninger, hvor læger fra almen medicin tilknyttes en ortopædkirurgisk afdeling i en periode
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på f.eks. 6 mdr., eller omvendt at ortopædkirurgiske speciallæger udlånes til supervision i en større
almen medicinsk klinik.
Politikerne arbejder med et nærhedsprincip, hvilket nødvendiggør større og mere kompetente
lægehuse uden for storbyerne. Samtidig skal der skal indføres skrappe visitationsregler for patienter
til de højt specialiserede enheder.
TBH udarbejder en klumme til december måneds nyhedsbrev, som lukker diskussionen om at ikke
alle problemer løses ved at uddanne de praktiserende læger.
b.

√

Dimensionering af vores uddannelse set i lyset af pkt. 1 og vores aldersprofil.
En uhensigtsmæssig stor del af de ortopædkirurgiske speciallæger er 60+ og lige så mange er i
50´erne. Der skal derfor stiles mod at antallet af HU stillinger som et minimum bibeholdes. Der skal
arbejdes intensivt for at få flere medicinstuderende til at fatte interesse for det ortopædkirurgiske
speciale. Der er behov for flere almene ortopædkirurger med en bred viden om alle fagområder
inden for ortopædkirurgien.
Øget ratio mellem introstillinger og HU stillinger.
Debatten kan evt. danne baggrund for et symposium i 2020.
GE sætter emnet på til mødet på Sixtus til drøftelse med både de ledede overlæger og
fagområderne.

c.

√

Invitation til temadrøftelse om de kommende års dimensionering af den lægelige videreuddannelse
6. januar kl. 17 - 20 i Domus Medica (Kbh.): Svarfrist 16. december 2019
BSO deltager i mødet.

d.

Internationale relationer:
Emnet udgår.
KOMMUNIKATION OG INFORMATION/TJ (30 min.)

4.
a.

Kontakt til presse og myndigheder: (fas t punkt)
Ingen kontakt siden sidste bestyrelsesmøde.

b.

c.

Nyhedsbreve: (fast punkt)
December: TBH: Problematisering af dimensioneringsplan 2021 – 2025
Januar 2020: emnet besluttes på Sixtus
√

d.
√
√
√

RKKP-prioritering/fraktur: foreløbig rapport, høring og invitation til dialogmøde (fra BM 2019.10.22):
Databasen vil formentlig fortsat få delvis støtte i 2020. Anvendelse af PROMS, indikatorer og
outcome er vigtige for den fortsatte støtte. Gruppen arbejder videre med dette.
Sixtus: 15. og 16. januar 2020
1. Overordnet mødeoversigt alle møder: Godkendes uden ændringer.
2. Dagsorden møde med ledende overlæger onsdag: Godkendes uden ændringer
3. Dagsorden møde med fagområder og udvalgsrepræsentanter: Godkendes med få
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•
•

erindringer.
GE sender dagsorden til mødedeltagerne til mødet med fagområderne.
GE sætteremnet på igen til drøftelse med fagområderne ved Sixtus 2021.

e.

√

Snitflader mellem akut medicin og ortopædkirurgi, arbejdsgruppens arbejde færdigt:
MSL har fremsendt et holdningspapir/kommissorium, som nævner snitflader og rollefordeling
mellem de to specialer. Det er vigtigt at notere, at der er tale om et initiativ taget af DOT og DOS i
samarbejde med DASEM og ikke en opgave givet fra Sundhedsstyrelsen.
Der er et ønske om, at holdningspapiret anvendes ved fastsættelse af forholdene i de enkelte
sygehusenheder. Region syd har brugt papiret i forbindelse med uddannelsen af akut medicinere.
MSL og BSO skriver til DASEM at der med fordel kan afholdes et opsummeringsmøde om 2 år.
Det er planen at kommissoriet skal bruges til et nyhedsbrev i foråret 2020.
Kommissoriet godkendes i DOS´ bestyrelse.
TJ kan lægge kommissoriet på hjemmeside.

f.

√

Ibrugtagning af et ucementeret hoftestem (Polar og H-Max) med minimal opfølgning.
Region Sjælland har i et udbud om hofteproteser taget et nyt produkt ind på bekostning af et ældre
velafprøvet produkt. Det nye produkt er prisbilligt i forhold til det eksisterende, men til gengæld er
opfølgningsperioden kortere, idet der kun er data for 5 års opfølgning. Udbuddet kan ikke ændres.
Kravspecifkationerne er fastsat lokalt. Der er i bestyrelse enighed om at selskabet skal reagere på
problemet.
Det besluttes at de skal udarbejdes et holdningspapir, vedr. udbud. Det skal af dette tydeligt fremgå
at kvalitet er vigtigere end pris, og som nævner at længst mulig evidens er af stor vigtighed.
Det foreslås at der anmodes om at der fremadrettet kommer en repræsentant fra DOS bestyrelse
eller det pågældende fagområde med i udbudsgruppe.
Der er enighed om at region Sjællad kontaktes.
BSO og TJ udarbejder skriftligt svar.
TJ orienterer Søren Overgaard og Leif Broeng samt resten af de involverede i sagen om at DOS
arbejder videre med problematikken.
GE sætter emnet på til mødet med fagområderne på Sixtus.

5.
a.

√

ØKONO MI OG DOS FONDEN /MF (30 min.)
Advokatskift (fondansen side 2 § 4)
DOS Fonden har skiftet advokat. Denne vil i henhold til fondasen blive medlem af DOS Fondens
bestyrelse. Fondens tidligere advokat udtræder samtidig af DOS Fondens bestyrelse. Advokaten vil
samtidig blive ny advokat for selskabet.
Der er ved at blive udarbejdet en kontrakt mellem den nye advokat og DOS. Emnet skal på ved den
kommende generalforsamling.
GE sætter emnet på dagsordenen til generalforsamlingen i 2020.
BSO skal underskrive kontrakten.
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6.
a.
√
√
√
√

b.

√

7.
a.
√
√

b.

√

DOS KONGRESSEN/MSL (30 min.)
Opfølgningslister kongressen Vingsted:
1. Industrien: Vingsted skal fremadrettet stå for administration af eksterne værelser, og der
skal arrangeres shuttlebusser oftere til de nærliggende hotelbyer. Der skal ved næste
kongres på Vingsted reserveres et lokale, hvor industrien kan være i pauserne.
Alt personale fra industrien skal bære navneskilt med tydeligt angivelse af virksomhedens
navn og stand nr. samt påskriften ”UDSTILLER”. Gør de ikke dette, kan de bortvises.
Navneskiltet skal have en divergerende farve fra DOS´. Navneskilte til industrien er MCIs
ansvarsområde.
2. DOS: Der skal strammes op på markedsføringen af morgenarrangementerne, bedre
markedsføring næste gang kongressen er på Vingsted.
3. Vingsted: Medlemmerne der vil overnatte alle 3 dage bør have fortrinsret til værelserne på
Vingsted. Vingsted styrer dette.
4. Resultat fra spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden: Surveyen viser stor tilfredshed med
kongressen på Vingsted. Både der videnskabelige program og festen blev vurderet fin. Det
overordnede indtryk var rigtig godt.
TJ vil udarbejde en kort notits om resultatet af survey til hjemmesiden og nyhedsbrev.
GE lægger referaterne under pkt. 1 til 3 på Dos Share under Kongressen 2020 og 2021.
Orientering om opfølgningsmøde med MCI 2019.12.03 inkl. udkast til kongresregnskab.
MCI har udarbejdet et kongresregnskab, som viser en fin balance med et pænt overskud.
Der er lidt problemer med at få overført penge fra MCI, idet det praktiske arbejde i forhold til
kontrakten ikke er efterkommet. DOS afventer indbetalingen og drøfter det fremtidige samarbejde
med MCI. Beslutningen træffes efter Sixtusmødet.
GE sætter emnet på til mødet på Sixtus.

UDDANNELSESUDVALGET/AB-C (30 min.)
Siden sidst i udvalget:
1. Mail vedr. status i UDDU: AB-C har fremsendt en status for arbejdet i UDDU, som BSO
orienterer om i AB-C fravær.
2. Strategiplan for UDDU: AB-C har udarbejdet en strategiplan, som indeholder en fin
gennemgang af alle opgaver, der vil blive arbejdet med i UDDU. Der er sat ansvarspersoner
på alle de nævnte tiltag. Af specielle nye tiltag kan det nævnes, at der er planer om at
udarbejde en uddannelsesportal, hvor alle uddannelsessøgende læger kan notere deres
kurser og andre videreuddannelsesaktiviteter. Bestyrelsen finder strategiplanen god og
anbefaler, at udvalget arbejder videre i samme spor.
Nyt medlem til ansættelsesudvalget i Ortopædisk kirurgi
Der skal vælges en ny repræsentant fra Region Hovedstaden. AB-C har ønske om, at der vælges en
professor. BSO har derfor kontaktet professor Michael R. Krogsgaard, idrætsklinikken på BBH, som
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har påtaget sig opgaven.
BSO orienterer ansættelsesudvalget i region øst
TJ ajourfører hjemmesiden med oversigt over DOS medlemmer af ansættelsesudvalget.
Punktet fører til en beslutning om, at der skal udarbejdes en database over alle udvalgsmedlemmer i
DOS-regi. Disse kan findes på hjemmesiden.
GE påtager sig opgaven, som skal ajourføres en gang årligt inden arbejdet med bulletinen.

8.

VIDENSKABELIGT UDVALG/PTT (30 min.)
Der har ikke været holdt møde i udvalget siden sidste BM.
PTT finder, at der er et stort tidspres ved det VU-møde, hvor der vurderes indkomne abstracts, og
foreslår, at mødet fremadrettet holdes som et internatmøde.
GE sætter emnet på til endelig afgørelse ved BM i januar.

9.
a.

KVALITETSUDVALGET/FD (30 min)
Indkaldelse og dagsorden Kvalitetsudvalgsmøde 16/1 2020:
Der er fremsendt et mødereferat, som kort gennemgås. Der var ingen kommentarer.

√

10.
√

11.
a.

√

b.

√

STRATEGIPLANEN/TBH (30 min.)
Drøftelse af kandidater til stillingen som sekretær (filer er fremsendt særskilt)
De indkomne kandidater drøftes og der vælges 3 kandidater til interview 16.12.2019 på Gentofte
hospital.
GE laver udkast til indkaldelsesbrev.
GE fremsender indkaldelsesbrev.

INTERNATIONALE RELATIONER/MSL (20 min.)
NOF kongressen 2020:
Det besluttes at BM i forbindelse med kongressen i Trondheim skal fordeles over mandag d. 11.5. kl.
18.00 – 22.00 og tirsdag d. 12.5. kl. 08.00 – 12.00. Derefter følges kongresprogrammet som planlagt
af NOF
GE bestiller værelser på kongreshotellet til alle bestyrelsesmedlemmer
GE bestiller mødelokale 11. og 12. til bestyrelsesmødet inkl. forplejning i mødelokalet.
GE tilmelder alle bestyrelsesmedlemmer til kongressen.
Invitation til deltagelse i DGU/DGOU Berlin 2021 (opfølgning fra bm 2019.10.22):
Søren Kold og Ole Rahbek har udarbejdet et program, som er godkendt af DGU/DGOU.
BSO og AB-C vil arbejde videre med sagen, når tiden nærmer sig.
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c.

√

EFORT: Recruitment of New Evaluators
TJ orienterer om at han og Ole Rahbek er reviewers for legatet, som betales af EFORT. Legatet søges
fortrinsvis af kandidater fra den sydlige del af Europa. Ansøgningerne er ofte manglefulde og svære
at bedømme.
MSL sender svar til EFORT og orienterer om, at DOS ikke har fuld klarhed over, hvad opgaven
indebærer, og er bekendt med at TJ og OR fra DOS er rewiever, men at de ikke er tilfredse med
processen, som den er nu.

d.

√

Call with the EFORT National Delegates: 04.11.2019 (Fra BM 2019.10.22):
EFFORT vil gerne involvere de nationale bestyrelser i arbejdet i EFORT, hvorfor MSL har deltaget i et
telefonmøde, og refererer kort fra hovedpunkterne under mødet.
Det kom på mødet bl.a. frem, at når klinikerne stiller tvivl om et produkt af den ene eller anden
årsag, arbejder industrien blot videre med udvikling og salg af produktet. Det sker ikke i DK, hvor der
er en streng regulering.
Der er i EFORT forsigtig optimisme vedr. CME.

e.

√

Aftale NOF/ACTA:
PF har været til møde i NOF’s bestyrelse. Man drøftede Acta, hvor DOS´ ønsker har været fremlagt.
PF har orienteret BSO om mødet og fortalt, at en del af de af DOS fremsatte ønsker, vil blive
efterkommet. Der er behov for en drøftelse inden NOF kongressen i maj, hvorfor
GE sætter emnet på til DOS BM i marts.

f.

√

Initiative The Netherlands
Det hollandsk selskab har foreslået et samarbejde vedr. et curriculum.
BSO har foreslået, at der bliver holdt et dagsmøde i forbindelse med DOS mødet 2020 om
malleolfrakturer, evt. udbygget med et kadaverkursus lørdag. MSL bliver indtil videre ansvarsperson
for opgaven. Kurset skal målrettes yngre speciallæger fra de andre nordiske lande.
BSO kontakter Hans-André Schuppers fra Holland vedr. tidspunktet.

g.

√

UEMS: Final agenda Vienna and minutes Rotterdam
DOS har modtaget referat fra et møde i Wien, hvor DOS ikke var repræsenteret. Under mødet talte
PKA om CME point og industrien.
MF og AB-C, som er danske repræsentanter for ortopædkirurgien i DK i UEMS-regi har planer om at
deltage i næste møde i UEMS. LVS betaler omkostningerne i forbindelse med deltagelse i disse
møder. UEMS er tilknyttet LVS og ikke EFORT.

12.
a.

√

HENVENDELSER/HØRINGER/BSO (forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)(45 min)
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi afholder How-to-kursus ang. arbejde i fagudvalg i
Medicinrådet 14. og 15. maj 2020:
Der er enighed om at det aktuelle kursus ligger for langt fra det ortopædkirurgiske speciale, hvorfor
henvendelsen blot tages til efterretning.
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b.

√

c.

Høring: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade svar LVS 2. januar 2020
I det fremsendte materiale om anbefalinger for vagtplaner lægges der op til, at det ikke altid er
nødvendigt med en ortopædkirurg i vagtberedskab i en akutmodtagelse/FAM. Der er store forskelle
fra enhed til enhed, hvilket skal tages i betragtning ved stillingtagen til dette.
MSL sidder i LVS og Sundhedsstyrelsens støttegruppe for akutmedicin.
MSL vil svare at DOS finder det problematisk, at der ikke er en ortopæd i et akutmedicinsk
vagtberedskab og at DOS´ holdning er, at paramedikere ikke skal erstatte akutlæger i ambulancer.
Punktet udgår, drøftes på BM 2020.01.15. (SIXTUS):

d

√

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med
bloddonation - svar LVS 15. november kl. 12:
FD har haft sagen til gennemsyn og konkluderet, at de foreslåede ændringer er en forbedring af
bekendtgørelsen. Det har principielt ingen betydning for DOS, og FD finder ikke at der er belæg for
fremsendelse af høringssvar.

e.

√

Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af
akutte muskuloskeletale smerter - FRIST 29. november 2019:
Der er tale om gennemgang af evidensen for de mest anvendte midler til smertebehandling af
muskuloskeletale smerter. Det omfatter IKKE cannabis, metadon eller midler til behandling af
neurogene smerter.
DOS har fremsent høringssvar.

f.

√

Forespørgsel til selskaberne vedr. godkendelse af databehandleraftaler i forbindelse med
forskningsprojekter - svar LVS 3. december:
PTT har udfyldt det med henvendelsen fremsendte spørgeskema, som er returneret til LVS.

g.

√

Medicintilskudsnævnet starter revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler
(opoider), svar 31. januar 2020:
GE sætter emnet på til drøftelse igen til BM i januar 2020 på Sixtus.

h.

√

Invitation til indstilling af nye patientgrupper til helgenomsekventering under NGC's infrastruktur svar LVS 10. december 2019:
Emnet har været drøftet på BM i oktober 2019, hvorefter BSO har fremsendt invitationen til aktuelle
fagområder, som kunne have interesse i sagen. Når disse svar foreligger sendes der svar til LVS.

13.
a.

√

MØDEPLAN/BSO (10 min.)
Revision af mødeplan for møderække 2020
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Der henvises til pkt. 11_a_.
GE tilretter mødekalenderen og sender den rundt til bestyrelsen samt lægger den på DB.

14

Eventuelt
Overgang til Dropbox/DOS Share:
Ikke alle medlemmer af bestyrelsen har Dropbox Business installeret, hvilket er nødvendigt for at
kunne arbejde med DB/DOS Share. Det besluttes derfor, at DOS skal bære den omkostning en
opgradering til DB Business giver de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Guildalforelæsning kongressen 2020:
I henhold til rækkefølgen er det idrætskirurgisk speciale der skal stå for Gildalforelæsningen i 2020.
• BSO vil kontakte Per Hölmich, som er formand for Idrætskirurgerne (SAKS)
Mødet sluttede kl. 17.30
Referatet godkendt i DOS 2020.01.15
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