DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE

Dato mandag d 15. juni 2020 kl. 09.30 – 16.30
Odense Universitetshospital, mødelokale 6, syd
REFERAT
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen (MSL), Marie Fridberg (MF),
Andreas Balslev-Clausen (AB-C), Frank Damborg (FD), Thomas Jakobsen (TJ) og Helena Reinholdt Brodersen
(HRB) ref.
1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN (09.30 – 09.35, 5 min.):
Dagsordenen godkendes.

2.

GODKENDELSE AF REFERAT (09.35 – 09.50, 15min.):

a.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 12. maj 2020
Referatet godkendes uden bemærkninger.
TJ kan ligge det på hjemmesiden.

b.

Godkendelse af referat for DOS fondens bestyrelsesmøde d. 12. maj 2020
Referatet godkendes.
HRB kan ligge det på DB.

3.

STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (09.50 – 10.50, 1 time)
PRESSETRÆNING (opfølgning fra kursus 2018)
MF udarbejder en opfølgning til drøftelse af tidligere afholdte pressekursus. ”Hvad fik vi
ud af pressekurset”
MF gennemgik hvordan en pressestrategi understøtter strategiske målsætninger.
Herunder hvordan pressen bedst håndteres således, at budskabet når ud til den
ønskede målgruppe.
De fire nyhedskriterier AVIS blev gennemgået:
Aktualitet: at være først med en nyhed. Hvilke emner rør sig i samfundet?
Væsentlighed: indholdet skal være væsentligt for forbrugeren/målgruppen
Identifikation: modtageren skal kunne relatere sig til problemstillingen
Sensation: nyhedsværdien (breaking news). Hvad forventes af situationen?
Ovennævnte afstedkom at DOS skal forsøge at være mere proaktive i tilgangen til
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medier/presse generelt med henblik på at fremme offentlighedens viden om specialet.
Samtlige kommende bestyrelsesmedlemmer bør have et pressetræningskursus for at
opnå rutiner og værktøjer, som bestyrelsesmedlemmerne kan bruge i deres tilgang til
medier/presse. Det er ligeledes vigtigt, at behandling- og videnskabelige budskaber
videreformidles til medlemmerne.
Emnet sættes på dagsordenen i marts 2021.
TBH og MF undersøger udbydere af fremtidige pressekurser.
I forlængelse af ovenstående skal der arbejdes med en mere konkret pressestrategi.
DOS skal aktivt arbejde med emner, der målrettes det enkelte medie.
Udskydes til næste gang -BSO tager emnet op på næste BM, som efterfølgende skal gå
på skift.
Pressestrategi bliver fremadrettet nyt fast punkt på dagsorden til BM.
HRB sætter emnet på til næste BM under punkt 10 ”Strategiplanen”
Punkt 10 behandlet under pkt. 3
DOS på Linkedin – indlæg i Dagens Medicin: Genindførelse af behandlingsgarantier
Linkedin er et netværk målrettet erhvervslivet og kan aktivt anvendes til at udbrede
selskabet faglige budskaber. Mediet skal indtænkes i pressestrategien og er velegnet til
at markedsføre selskabets aktiviteter.
4.

KOMMUNIKATION OG INFORMATION/TJ (10.50 – 11.20, 30 min.)

a.

Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)
På baggrund af indlæg i Dagens Medicin om genindførelse af behandlingsgarantier var
der et interview med BSO i DR TV-Avisen d. 15. juni 2020. Selskabet mener, at
differentieret behandlingsgaranti skal ske ud fra en lægefaglig vurdering.

b.

Nyhedsbreve: (fast punkt)
Juni: TJ
August: FD

c.

Ændring af dato for møde med YODA, forslag til dagsorden:
Mødet med repræsentanter fra YODA afholdes mandag den 14. september 2020.
DOS kontakter YODA angående det praktiske omkring Bulletin og kongressen.
Sabine Simonsen kontaktes med henblik på input til dagsordenen til mødet den 14.
september.
HRB (GE) kontakter YODA (BSO tager kontakt til Sabine)
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d.

5.
a.

Forslag til dagsorden til møde i Kirurgisk Forum 2020.09.17:
Punkt til Kirurgisk Forum – pressestrategi vi kommer med input.
Spørgeskemaundersøgelser.
DOS sender forslag til dagsordenen.
ØKONOMI OG DOS FONDEN /MF (11.20 – 11.50, 30 min.)
MF kontakter Scandic med henblik på udsættelse af deadline til medio august
vedrørende endeligt deltagerantal
Der mangler fortsat returnering af overførsel til ACTA.
GE kontakter NOF

6.

DOS KONGRESSEN/MSL (11.50 – 12.20.)

a.

Status på Guildalforelæsning:
BSO kontakter Per Hölmich og beder om, at der overvejes alternativer

b.

VU-oplæg til DOS kongresprogram, plan A og B inkl. opdateret timetable samt abstracts
og sessioner:
Der afholdes møde i VU på onsdag, hvor der arbejdes videre med kongressen.

c.

Status tilmeldinger fra industrien:
DOS modtager løbende tilmeldinger fra industrien

d.

Status abstracts og sessioner – behandles under pkt. 6 b.

e.

Drøftelse af socialt arrangement
Tenderer mod at aflyse kongresfesten.

f.

Gennemgang af dagsordenen til generalforsamling
Gennemgået og revideret på mødet den 15. juni 2020

g.

DOS kongressen fremadrettet – tidspunkt
BSO kontakter Joachim Hoffmann-Petersen angående dato for fremtidig
kongresafholdelse

h.

Covid-19 – kongresdeltagelse
Der er forskellige regionale udmeldinger om deltagelse i faglige møder i efteråret 2020.
DOS afventer situationen og emnet tages op på næste BM.
HRB sætter emnet på til næste møde
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i.

Retningslinjer terms and conditions for udstillere
Selskabet er enige om at alle udstillere skal have samme betingelser og vilkår til
kongressen, hvorfor der tages kontakt det/de selskaber, som har udarbejdet specifikke
sponsorship agreements.
BSO og MSL tager kontakt til udstillere med henblik på drøftelse af terms and
conditions.

j.

Håndkirurgisk legat uddeling under DOS kongressen
TJ har givet tilsagn til at håndkirurgisk legat kan uddeles under kongressen.
12.30 – 13.00: Frokost i gæstekantinen

7.

UDDANNELSESUDVALGET/AB-C (13.00 – 13.30, 30 min.)

a.

Udkast til formandsberetning til DOS Bulletinen
AB-C præsenterer udkast til formandsberetning for udvalget på næste BM
AB-C orienterer om, at arbejdet med den nye målbeskrivelse for ortopædkirurgisk HUforløb er færdigt og præsenteres på DOS-kongressen.
Udvalget vil på sigt skabe større involvering i udvalgsarbejdet ved nedsættelse af
mindre arbejdsgrupper, der skal arbejde med specifikke emner.

8.

VIDENSKABELIGT UDVALG/TJ (13.30 – 14.00, 30 min.)

a.

Udkast til formandsberetning til DOS Bulletinen
TJ præsenterer udkast til formandsberetning for udvalget på næste BM
VU har møde onsdag den 17. juni 2020, hvor der arbejdes videre med DOS
kongresprogram, abstracts og retningslinjer for Best Paper gennemgås.
Fagområderne vil blive anmodet om at være reviewers.
Forslag til Chairman til kongressen drøftes.

9.

KVALITETSUDVALGET/FD (14.00 – 14.30, 30 min)

a.

Evaluering af KKRér
FD gennemgik svarene på det udsendte spørgeskema om NKR/KKR.
Der er 246 respondenter. Der er generelt en positiv indstilling til arbejdet med KKR
blandt de adspurgte.
Undersøgelsens resultat præsenteres på poster til kongressen.

b.

Udpegning af deltager til NKR om delir:
Michael Krasheninnikoff deltager i den af SST nedsatte arbejdsgruppe om organisk

Referat, BM 2020.06.15_ side 4

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

delirium.
c.

Udkast til formandsberetning til DOS Bulletinen:
FD gennemgik udkast til formandsberetning. Der var ingen ændringer eller tilføjelse fra
bestyrelsen.

d.

Udarbejdelse af en National Klinisk Retningslinje (NKR) om iltbehandling til den elektive
kirurgiske patient:
Dansk selskab for anæstesiologi og intensiv medicin (DASAIM) har modtaget en
bevilling fr SST til udarbejdelse af en NKR om iltbehandling til elektiv kirurgi. DOS er
inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe. På grund af kort tidsfrist er sagen behandlet i
DOS via e-mail og der er enighed i bestyrelsen om at det ikke er nødvendigt med en
ortopædkirurgisk repræsentant i arbejdsgruppen.
FD har svaret DASAIM.

e.

Dagsorden til kommende møde i KU. Aktuel udgave vedlagt som bilag:
Næste møde i KU afholdes tirsdag den 15. september 2020 i Gentofte.
FD gennemgik dagsordenen til orientering

10.

STRATEGIPLANEN/TBH (14.30 – 15.00, 30 min.)

11.

DOS på LinkedIn - Indlæg i Dagens Medicin: Genindførelse af behandlingsgarantier
Punktet blev behandlet under pkt. 3
INTERNATIONALE RELATIONER/MSL (15.00 – 15.20, 20 min.)

a.

Orientering fra bestyrelsesmøde i NOF den 11. juni 2020:
NOF kongressen er i indeværende år endegyldigt aflyst.
I 2021 afholdes et fysisk forårsmøde, der planlægges afholdt i Amsterdam, Holland.
Næste kongres finder sted i 2022 og afholdes i Litauen.

b.

Generalforsamling i EFORT den 09. juni 2020:
MS og BSO deltog i GF EFORT.
EFORT afholder virtuel kongres den 28. – 30. oktober 2020 og næste kongres afholdes i
Wien den 30. juni -02. juli 2021.
Der nedsættes en ”nominating committee og DOS har mulighed for at indstille et
medlem til denne komite, hvis selskabet finder det passende.
EFORT forventer et negativt resultat for regnskabsåret 2020 og 2021.

12.

HENVENDELSER/HØRINGER/BSO (15.20 – 16.05) (forbehandlet til orientering, drøftes
ved behov) (45 min)
Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger -

a.
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svar LVS den 24. juni 2020.
BSO har gennemlæst aktuelle høring og ser ikke noget kontroversielt i tiltaget, der
forklarer hvordan og hvornår man praktisk ansøger det regionsråd, hvor forskeren er
ansat om tilgang til data i samme eller andre regioner i de tilfælde, hvor der enten ikke
foreligger skriftligt tilsagn fra patienten om videregivelse af data, eller hvor der ikke
foreligger en accept fra videnskabsetisk komite.
DOS sender ikke noget høringssvar.
b.

Forespørgsel vedr. arbejde med PRO-data i lægevidenskabelige selskaber – svar LVS den
18. juni 2020
DOS har behandlet LVS` spørgeskema.
TJ sender besvarelse til LVS

c.

Evaluering af forsøgsordning med medicinsk cannabis – svar LVS den 09. juni 2020
Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med medicinsk cannabis, hvor formålet er
at give patienter mulighed for at afprøve behandling med nogle cannabisprodukter,
som tidligere ikke var lovlige. Sundhedsministeriet havde planlagt et evalueringsmøde
den 13. marts, hvilket blev aflyst pga. Corona situationen. I stedet fik man mulighed for
at indsende skriftelige kommentarer senest den 09. juni 2020.
BSO har gennemgået sagen. DOS indsender intet svar.

d.

Rapport om hoftealloplastik:
Rapporten, som er udarbejdet af Benchmarketingenheden, omhandler re-operationer
og akutte genindlæggelser efter hofteoperationer.
DOS anerkender hensigten med rapport, men stiller sig undrende overfor processen, da
den ikke er lægefaglig velfunderet. Der har bl.a. ikke været nogen form for
ortopædkirurgisk involvering i rapporten. DOS finder, at der er tale om dobbeltarbejde,
da der i forvejen findes tilsvarende rapporter (DHR) med samme konklusioner.
TJ har drøftet rapporten med Søren Overgaard, som vil udarbejde et debatindlæg om
rapportens relevans.
TJ kontakter Søren Overgaard med henblik på selskabets input til indlægget.

13.

MØDEPLAN/BSO (16.05 – 16.15, 10 min.)
Der skal kun ligge den aktuelle mødeplan på DB. Alle tidligere versioner fjernes fra DB.
HRB tilretter mødeoversigten for 2020/2021 og ajourfører mødeplanen på DB

14.

Eventuelt (16.15 – 16.30, 15 min.)
Indstilling af sagkyndig til Styrelsen for Patientklager – svarfrist 26. juni 2020.06.26
På baggrund af henvendelse fra Styrelsen for Patientklager anmodes DOS om udtalelse
ved indstilling af sagkyndig i skulder- albuekirurgi.
BSO har meddelt styrelsen at DOS støtter valg af kandidatur.
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