DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE
Fredag den 21. august kl. 10.00 – 15.00
Ortopædkirurgisk Forskning, Indgang N
Regionshospitalet Holstebro,
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 (10.00 – 10.05, 5 min.):
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2.

GODKENDELSE AF REFERAT (10.05 – 10.20, 15min.):
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.juni 2020:
Godkendes uden bemærkninger.
TJ kan lægge det på hjemmesiden.

3.

STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING
EMNET UDGÅR

4.

KOMMUNIKATION OG INFORMATION/TJ (10.20 – 10.50, 30 min.)

a.

Pressestrategi: Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)
BSO er kontaktet af Ugeskrift for Læger vedrørende behandling af klagesager i ortopædkirurgisk
regi. Der findes aktuelt ikke et konkret vejledningssystem for læger. Håndtering af disse sager
er et ledelsesmæssigt ansvar.
Pressetræning – mailkorrespondance med journalist og kommunikationsrådgiver Line Gade
MF og TBH er i dialog med journalist og kommunikationsrådgiver mhp. konkret pressetræning.
Der skal udarbejdes en målbeskrivelse, herunder hvilke målgrupper man ønsker at henvende
sig til.

b.
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c.

d.

e.

f.

DOS skal være en aktiv medspiller og i højere grad være med til at præge den politiske
dagsorden i faglige og videnskabelige henseender og kommunikerer budskaberne ud til
politikere, medlemmer, fagfolk og den almene befolkning.
MF og TBH arrangerer møde med LG.
Mødet med YODA den 14. september 2020:
Referat fra sidste møde den 23.08.2019
BSO tager kontakt til Sabine Simonsen med henblik på forslag til dagsorden.
Mødet med Kirurgisk Forum torsdag den 17.09.2020 kl. 13.00 – 15.00 i Domus
Kirurgisk forum står for dagsorden
BSO udarbejder oplæg på baggrund af de indkomne svar på tidligere udsendte spørgeskemaer,
udsendt til mødedeltagerne efter sidst afholdte møde i KF.
Vedr. indikation, anvendelse og evidens for behandling med diskusprotese: Gennemgang af svar
fra SST af 2. juli 2020 medfører ingen ændringer.
DOS foretager sig ikke yderligere.
Henvendelse fra LVS - Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2021 - frist 15.
oktober
DOS vil udpege kandidat, der har gjort sig særligt opmærksom i forskningsmæssig henseende.
Punktet drøftes og sættes på næste bestyrelsesmøde den 14. september 2020.

g.

Nyhedsbreve: (fast punkt)
September: BSO + ekstra nyhedsbrev vedr. kongressen
Oktober: Besluttes på næste BM den 14. september 2020.

5.

ØKONOMI OG DOS FONDEN /MF (10.50 – 11.20, 30 min.)

a.

Kontrakt med Scandic
Mødet med Scandic fredag den 14.08.2020. MF og BSO deltager.
DOS Kongressen er endegyldigt aflyst på grund af COVID-19 og de gældende retningslinjer.
Returnering af overførsel fra ACTA
Betalingen er tilbageført og sagen dermed afsluttet.
Momsfrist 1. halvår 20 udsat på grund af Covid-19
Folketinget har besluttet at udsætte momsfristerne, hvorfor DOS udsætter
momsindberetningen til ultimo indeværende år.

b.
c.

6.

DOS KONGRESSEN/MSL (11.20 – 11.50, 30 min.)

a.

Status på Guildalforelæsning:
BSO tilskriver prof. Haddad og informere om at kongressen 2020 er aflyst.
VU- oplæg til DOS kongresprogram, plan A og B incl. opdateret timetable samt abstracts og
sessioner:
Som følge af aflysning af kongressen afholdes der ZOOM-møde i København torsdag den 22.
oktober 2020 fra kl. 15.00 – 18.00.

b.
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TJ udarbejder program for Zoom-mødet
ZOOM-mødet erstatter kongressen og kommer til at indeholde DOS Best Paper, prisuddeling og
generalforsamling. ZOOM mødet kan afholdes som en fællesseance forskellige steder i landet.
For at stemme kræver det dog at alle, som ønsker dette, har sendt en mail til HRB og fået tildelt
en personligt link til afstemning.
DOS undersøger, om Regional-IT i hovedstaden kan bidrage med en teknisk løsning til
afholdelse af ZOOM mødet.
I forbindelse med aflysning af den fysiske kongres er der udarbejdet en konkret handlingsplan,
hvor de forskellige ansvarsområder med formidling af aflysningen er fordelt mellem
bestyrelsens medlemmer og sekretær.
c.
d.

e.

f.
g.
h.

Status på tilmeldinger fra industrien:
Emnet er ikke behandlet pga. aflysning af kongressen
Gennemgang af dagsordenen til generalforsamling:
Videnskabeligt Udvalg stiller ændringsforslag til § 11 stk. 2 og indstilling til ændringsforslaget.
Sættes på som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.
DOS- kongressen fremadrettet – dato:
DOS beslutter, at kongressen fremadrettet holdes i uge 46 fra onsdag – fredag. Dog afholdes
kongressen i 2021 fra torsdag til og med lørdag pga. booking problemer på Falkoner.
COVID-19 – kongresdeltagelse:
Emnet er ikke behandlet pga. aflysning af kongressen
Terms and conditions:
Emnet er ikke behandlet pga. aflysning af kongressen
Udgivelse af DOS bulletin:
Bulletinen udkommer i væsentlig reduceret udgave og kommer til at indeholde dagsorden til
DOS Generalforsamling, Formandens beretning og udvalgenes formandsberetninger, DOS Best
Paper og information om prisuddelinger.
Tj sender manuskript til Kandrup senest mandag den 14. september 2020.

7.

UDDANNELSESUDVALGET/AB-C (11.50 – 12.20, 30 min.)

a.

Formandsberetning Uddannelsesudvalget
Beretningen revideres nu hvor kongressen er aflyst.
Målbeskrivelsen skulle have været præsenteret på kongressen til UDDU’s symposium ”Den ny
Målbeskrivelse, hvorfor, hvordan og hvornår”.
Med aflysning af kongressen bliver dette ikke muligt, og der arrangeres et webinar, hvor
udvalget kan præsentere målbeskrivelsen. Tid og sted bliver annonceret i nyhedsbrev og på
DOS’ hjemmeside.

8.

VIDENSKABELIGT UDVALG/TJ (12.20 – 12.50, 30 min.)
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a.
b.

Formandsberetning Videnskabeligt Udvalg
Beretning revideres nu hvor kongressen er aflyst.
Ekstra medlem til VU
TJ formulerer en oplæg om valg/genvalg til uddannelsesudvalget.

9.

KVALITETSUDVALGET/FD (12.50 – 13.20, 30 min)

a.

Formandsberetning fra Kvalitetsudvalget (revideret udgave)
Beretning revideres nu hvor kongressen er aflyst.
FD orienterede kort om de 8 KKRèr, hvoraf de 7 er kommet i mål. Den ene KKR, der ikke kom i
mål, overgår til næste periode.

b.

Indkaldelse og dagsorden til KU møde 15 september
Næste møde i KU er planlagt til den 15. september 2020 og afholdes i Gentofte.

10.

STRATEGIPLANEN/TBH
EMNET UDGÅR

11.

INTERNATIONALE RELATIONER/MSL (13.20 – 13.40, 20 min.)

a.

NOF BOARD next meeting planned: Friday afternoon November 6th and Saturday morning
November 7th 2020, Amsterdam
TBH deltager i mødet med mandat fra DOS.
EFFORT VIRTUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING 09. JUNE 2020
Emnet blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde.
EDITORS report for year 2019
MSL gennemgik årsrapporten 2019 for ACTA. Det bemærkes, at der er betydeligt færre
indsendte manuskripter fra ikke-NOF lande, men uændret fra NOF lande. Danmark har fået
publiceret 22 studier, hvilket er tilfredsstillende.
Den økonomiske model er skrøbelig, men foreløbigt acceptabel, selvom den er afhængig af
betydelige bidrag fra medlemslandene.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at ACTA får en profil der er interessant for en bredere kreds af
medlemmerne.

b.
c.

d.

DOS FONDEN: Udbetalinger af fondsdonationer (2019-2020)
Donationer kan ikke overføres til andre kongresser end den ansøgte, uanset hvilken kongres
der måtte være tale om. For EFORT gælder, at DOS støtter de accepteredes deltagelse i
Webinar

12.

HENVENDELSER/HØRINGER/BSO (13.40 – 14.25, 45 min.) (forbehandlet til orientering, drøftes
ved behov)(45 min)
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a.

Henvendelse fra LVS - Vælg Klogt - Spørgeskema om COVID-19 og afledte tiltag - - svar LVS den
02. juli 2020
Corona-krisen har de seneste måneder lagt stort pres på sundhedsvæsenet, som har været
tvunget til at omstille sig og tænke i nye løsninger og arbejdsgange.
I Vælg Klogt vil man gerne sætte fokus på de tiltag, Corona-krisen har medført, som har vist sig
at være fordelagtige i den kliniske hverdag og for patienterne. Det kan være unødvendige
rutineprøver, som ikke længere bliver lavet, eller arbejdsgange/procedurer, som er optimerede
under krisen. Derfor er der udarbejdet et kort spørgeskema.
FD har udfyldt og indsendt spørgeskemaet.
Kort gennemgang af punktet ved FD. Uagtet Covid-19 situationen kan der være
læringspotentiale i at omstille sig og indtænke nye løsninger og arbejdsgange i
sundhedsvæsenet generelt.

b.

Høring om fremtidens behandling af blodsygdomme og retspsykiatri i Region Hovedstaden –
Invitation til virtuelt høringsmøde den 20. august 2020
Region Hovedstaden vurderer løbende, om der er behov for at ændre sundhedstilbuddene til
regionens borgere. I forbindelse med Regionsrådets ”Hospitalsplan 2025” er der fokus på fortsat
høj kvalitet og gode sammenhængende forløb for de patienter, der behandles for kræft eller er i
et forløb i retspsykiatrien.
TBH har gennemset materialet og finder ikke grund til at DOS sender høringssvar.
Dos er enig og sender ikke høringssvar.

c.

Forespørgsel fra LVS til DR og SST: Aflysning af årsmøder o.lign. som følge af Covid-19 –
konsekvenser for selskaberne
Der foreligger ikke nogen endelig afgørelse i skrivende stund. Danske Regioner arbejder på en
fælles udmelding.

d.

Møde med Social – og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed fredag den 14. august 2020 kl.
14.00-15.00
BSO deltog i ovennævnte møde og refererede kort derfra. Mødet med Social- og
Indenrigsministeriet fandt sted på baggrund af tidligere udkommet rapport, som er udarbejdet
af Benchmarkingenheden vedrørende re-operationer og akutte genindlæggelser efter
hofteoperationer. DOS fandt, at der i den forbindelse var tale om dobbeltarbejde, da der i
forvejen findes tilsvarende rapport (DHR) med samme konklusioner.
DOS vil fremadrettet blive inviteret og bliver en aktiv høringspart ved lignende sager.

e.

CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) i specialeplanen for ortopædkirurgi
Henvendelse fra Anders Lorentsen, formand for Dansk Selskab for Håndkirurgi.
I forbindelse med udarbejdelsen af ”National Behandlingsvejledning for CRPS” er Dansk Selskab
for Håndkirurgi blevet opmærksomme på at CRPS ikke er nævnt i den ortopædkirurgiske
specialeplan. Bestyrelsen for DSfH mener, at den primære behandling af CRPS bør indføres i den
ortopædkirurgiske specialeplan, så der ikke opstår formalia problemer, når disse patienter bliver
behandlet.
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BSO får henvendelse tilsendt og svarer formanden for Dansk Selskab for Håndkirurgi.
f.

Høring af lovforslag om behandling for alkoholmisbrug, mellemkommunal refusion m.v. - frist
LVS 11. august kl. 12.
Det er gennem længere tid blevet tydeligt, at det er svært for kommunerne at styre økonomien
og kvaliteten i forhold til behandling for alkoholmisbrug. Derfor er regeringen og KL med Aftale
om Kommunernes Økonomi for 2021 enige om at tydeliggøre rammerne for den offentligt
finansierede behandling for alkoholmisbrug, herunder at skabe øget gennemsigtighed med
taksterne på området. Lovforslaget er en udmøntningen af den pågældende aftale. Bedre
rammer for styring af offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug vil medføre et løft af
kvaliteten i behandlingen
TBH har gennemset materialet og DOS er ikke selvstændig høringspart, hvorfor der ikke afgives
høringssvar.
DOS har ingen kommentarer.

g.

LVS - Høring over udkast til lovforslag om digitalt sundhedskort, opdatering af SSIs formål og
opgaver mv - svarfrist 12. august
Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Digitalt supplement til sundhedskortet,
opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, og autoriserede sundhedspersoners
mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger, der opbevares
i NGC til beslutningsstøtte)
Konkret drejer det sig om fire separate lovforslag:
1. Digitalt supplement til sundhedskortet. Mulighed for at gøre vores sundhedskort digital
og fjerne det fysiske på sigt.
2. Brug af pseudonymiserede oplysninger fra Nationalt Genom Center til brug for
beslutningsstøtte. Efter min mening kommer det kun vores patienter med sjældne
sygdomme til gode.
3. Opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver. Vaccinefabrikken er bl.a. solgt
fra og lovteksten skal derfor præciseres.
4. Påmindelser om vaccinationer mod hepatitis B. God ide.
TJ indstiller til at DOS ikke afgiver et høringssvar.
DOS har ingen kommentarer.

h.

Høring af DRG-takster for 2021 – svar til Sundhedsdatastyrelsen senest den 04. september 2020
TBH har videresendt ovenstående høring til DRG-udvalget mhp. deres vurdering og forventer
svar inden BM den 21.08.2020, så DOS kan nå at afgive høringssvar.
TBH afventer høringssvar fra Svend Erik Østergaard. Når dette foreligger, skal svaret sendes til
BSO.

i.

Høring - NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerter – svar
til SST den 21. august 2020
FD har gennemgået ovennævnt og finder ikke anledning til at DOS indgiver høringssvar. Der er
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tale om en godt gennemarbejdet NKR og skulderselskabets bestyrelse er repræsenteret i
arbejdsgruppe vedrørende denne.
Michael Krogsgaard har indsendt til SST og DOS er enig i hans betragtninger.
Emnet sættes på til Sixtusmødet i januar 2021
13.

MØDEPLAN/BSO (14.25 – 14.30, 5 min.)
HRB opdaterer mødeplan for 2019/2020 og 2020/2021.
Fremover skal der kun ligge én mødeplan pr. år, som altid er opdateret.
Alle tidligere mødeplaner slettes.

14.

Eventuelt
Frakturdatabasen
Ansøgningsfrist i januar 2021.
MSL kommer med oplæg omkring emnet og forslag til nedsættelse af
arbejdsgruppe til september, hvor punktet sættes på dagsordenen.
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