DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 1. december 2015 kl. 9.30
Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Patienthotellet: mødelokale 6. sal, Nord

REFERAT
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MS‐L), Søren Overgaard (SO), Marie Fridberg (MF), Søren Kold
(SK), Claus Munk Jensen (CMJ), Ole Rahbek (OR), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

1.

Godkendelse af dagsorden:
Efter tilføjelse af punkter til punkt 17 blev dagsordenen godkendt.

2.
a.

√

Godkendelse af referater:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20.10.2015:
Referatet blev godkendt uden ændringer. Lægges på hjemmesiden.

b.

√

3.
a.

√

4.
a.

b.

Referat fra Generalforsamling i DOS 22.10.2015:
Referatet blev godkendt uden ændringer.
Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:
Høring: NKR om behandling af lændesmerter med nerverodspåvirkning:
Høringsmaterialet har været vurderet af ryginteressegruppen, som ikke fandt grund til
kommentarer.
Høringen er herefter taget til efterretning.
Generel orientering, ikke drøftelse
Kontakt til presse og myndigheder:
En journalist fra JP har ønsket en udtalelse om hvorvidt der opleves problemer vedr.
patienters og pårørendes overvågning af læger og andet hospitalspersonale. MS‐L har
forsøgt at kontakte journalisten men uden held. Bestyrelsen finder ikke, at det er et
problem i hverdagen. Der var desuden ønske om at rundsende forespørgsel til DOS’
medlemmer, hvilket af principielle årsager ikke kunne efterkommes.

√

Nordisk neurotraume konference 2017 ‐ dine synspunkter fra DOS ønskes:
Der er til selskabet fremsendt en forespørgsel om der inden for det ortopædkirurgiske
speciale kunne være interesse for en planlagt konference, og om DOS kunne yde støtte
til konferencen. KH har svaret at emnet er interessant, men at DOS desværre ikke har
mulighed for at yde støtte af økonomisk art. Der er i svaret endvidere henvist til Dansk
Ortopædisk Traumeselskab.
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c.

√

SST’s nationale konference om specialeplanlægning den 23/11/15:
SST har afholdt en konference med det formål, at få tilbagemelding om den aktuelle
specialeplan samt at orientere om den næste. MS‐L deltog i mødet og orienterede kort
fra mødet. Synspunkter var, at der generelt har været for meget fokus på kvalitet frem
for nærhed. En undersøgelse, foretaget af KORA blandt en række lægelige direktører,
viste, at der har været tilfredshed med specialeplanen, bl.a.. har samarbejdsaftalerne
været en succes, og ønskes udbygget. Der er ønske om, at der ikke længere samles
specialer koncentreret på kun 2 – 3 universitetssygehuse. Faglig konsensus til
specialeplanen er en vigtig pointe. Næste version, 3.0, forventes at starte om ca. et år.

d.

√

Repræsentantskabsmøde i LVS 5/11/15 og brev fra Peter Schwarz, afgående formand
for LVS:
KH har deltaget i repræsentantskabsmød i LVS. Der blev valgt ny formand.
For at få lidt mere substans på repræsentantskabsmøderne i LVS er der enighed om, at
det vil være en god idé, at DOS selv fremkommer med emner, der ønskes drøftet.

e.

√

Mark Paterson Travelling Fellowship – application now open:
På opfordring af EFORT er der givet mulighed for at søge ovenstående fellowship, som
har været annonceret på DOS hjemmeside, Facebook og via YODA. Fellowship skal
søges direkte hos EFORT.

√

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven mm:
MS‐L orienterer kort om ændringerne, som i store træk drejer sig om overvågning af
patienter via GPS og mulighed for at hente patienter tilbage, hvis de har forladt
afdelingen.
Høringen tages til efterretning.

f.

5.
a.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen
Udkast til Agenda til Internatmøde på Sixtus 21. og 22. januar 2016:
Det besluttes at starte internatmødet onsdag med et møde med bestyrelsen for YODA.
GE sender invitation til YODA’s bestyrelse med anmodning om at komme med punkter
til en dagsorden.
Udkast til agenda for hele internatmødet gennemgås. De enkelte udvalg sender forslag
til egen agenda til GE.
GE sender den endelige agenda til bestyrelsen inden mødet.

√

b.

√

Udkast til agenda til Kirurgisk Forum 9. februar 2016 Domus Medica:
Den foreløbige agenda gennemgås og tilrettes.
GE udsender invitation med anmodning om emner til dagsordenen ud.
GE sætter dagsordenen på til drøftelse på og endelig godkendelse på næste BM.

c

√

Questionnaire about the future of the Acta Orthopaedica:
ACTA ønsker bestyrelsens vurdering af tidsskriftets status hos medlemmerne og har
derfor fremsendt et survey, som bestyrelsen gennemgår og besvarer.
SO afsender bestyrelsens svar til NOF.

d.

√

Metal on Metal:
Der er fra formanden for DSHK fremkommet en forespørgsel om, hvorvidt bestyrelsen
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vil anbefale, at patienterne følges ud over de tidligere besluttede 10 år
Der er i bestyrelsen enighed om, at anbefale at patienterne fortsat følges.
SO svarer JR
TJ vil sørge for at beslutningen kommer med ud som et nyhedsbrev.
e.

f.

√

Dagens Medicin vedr. kvaliteten af knæoperationer på Privathospitalet Danmark:
Ovennævnte artikel bygger på indberettede data fra en klinisk database sendt til RKKP.
Disse data er tillige kendt i SST, som ikke har handlet på de modtagne data, og heller
ikke fremadrettet agter at gøre det. Brancheforeningen har kommenteret artiklen, og
tilbudt at yde økonomisk støtte til en evt. fremadrettet audit af privathospitaler.
Bestyrelsen finder, at hovedproblemet ligger i den tidsforskel, der er fra
dataindberetningen til RKKP og SST, til sagen tages op.
Efter nogen drøftelse er der i bestyrelsen enighed om, at DOS skal henvende sig til RKKP
og SST med anmodning om afholdelse af et møde for at få klarlagt forretningsgange,
med henblik på fremadrettet at undgå lignende sager.
KH sender brev til RKKP og SST
NKR hofteartrose:
TJ og SO sidder i en arbejdsgruppe for udarbejdelse en NKR om kirurgisk og ikke
kirurgisk behandling af hofteartrose. Et af fokusområderne er korrekt diagnostisering,
og der er enighed om at diagnosen altid skal stilles på baggrund af både røntgen og
klinik.
Sundhedsstyrelsens møde om NKR.
CMJ har deltaget i mødet og ref. kort fra mødet. SST regner med at der trods
manglende økonomi fortsat kan udarbejdes nogle NKR, fortrinsvis vedr. geriatriske
lidelser. Der er enighed om, at man fortsat skal bygge NKR på GRADE.

6.
a.

UDDANNELSESUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været afholdt møde siden sidste BM i DOS; næste møde afholdes mandag
7. dec. i Vejle.
SK har holdt møde vedr. Turning Technologies: Produktet, som kan anvendes til såvel
undervisning som afstemning, køres via en power point præsentation og en svarenhed.
Der er enighed om, at der skal købes 2 sæt hver med 60 brugere som bl.a. skal
anvendes ved afstemninger under de kommende generalforsamlinger.
OR sørger for indkøb af produktet.
KH gennemgår en anden metode, som kører via ”Google Analyze”. Kan uden betaling
bruges i undervisningsøjemed. Produktet kører via mobiltelefon/tablet og f.eks. en QR‐
kode.

7.
a.

KVALITETSUDVALGET
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Sundhedsstyrelsens konference om NKR 24/11/15.
CMJ har deltaget i mødet og ref. kort. SST regner med, at man trods manglende
økonomi fortsat i mindre omfang kan arbejde NKR, fortrinsvis vedr. geriatriske lidelser.
Der er enighed om, at man fremadrettet skal bygge NKR på GRADE.
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NKR om meniskkirurgi
Der arbejdes i øjeblikket på ovennævnte NKR, som forventes afsluttet februar 2016.
b.

√

Udkast til skabelon til MTV‐rapport om anvendelse af nye
produkter/behandlingsprincipper
Rapporten er rettet til efter beslutningerne fra mødet i oktober.
MTV rapporten kaldes fremadrettet ”Skema til indførelse af nye behandlinger” og
godkendes derefter og kan placeres på hjemmesiden.

c.

√

Definition af fagområder/interessegrupper:
Den fremsendte tekst bliver gennemgået og det pointeres, at der mere tydeligt skal
skelnes mellem fagområder og interesseområder/interessegrupper
SO tilretter teksten og sender til GE og TJ
TJ lægger den endelige tekst på hjemmesiden.

8.
a.

VIDENSKABELIGT UDVALG
Orientering om aktiviteter siden sidste BM:
Der har ikke været afholdt møde siden sidste BM i DOS. Møderække for det kommende
år er fastlagt, lige som agenda for Uddannelsesdagen.

9.

Strategiplan
Gennemgang af opdateringer:
Nye fagområder: færdigbehandlet.
Fri med løn til deltagelse i DOS arbejde: færdigbehandlet.
Samarbejde med foreninger og interesseorganisation: KH arbejder videre med punktet.
Samarbejde medlem DOS og EFORT: færdigbehandlet.
Overveje internationale relationer: punktet drøftes på internatmødet på Sixtus.
Kontakt med industrien: punktet drøftes på internatmødet på Sixtus.
Habilitetserklæringer: Alle udvalg fraset KU er lagt på hjemmesiden.
Rekruttering: drøftes kontinuerligt i UDDU‐regi.
Sikring af bedst mulig uddannelse: behandles kontinuerligt i UDDU regi
Hjemmeside: der arbejdes kontinuerligt med punktet.
KBU: Der arbejdes fortsat med problematikken.
Praktisk håndbog (tidl. Hvidbogen): færdigbehandlet.
Forskningstræning: tages op på Uddannelsesdagen 2016.
Skabelon til nye behandlinger: Færdig, lægges på hjemmesiden
KKR: Der arbejdes kontinuerligt med emnet i Kvalitetsudvalget
Den danske kvalitetsmodel: emnet nedlagt
Kongressen: færdig
Der udarbejdes en liste med nye punkter ved internatmødet på Sixtus.

10.
a.

DOS kongressen
Opfølgning på DOS kongressen 2015 – opdateringsoversigt:
GE følger op på listen, som tages op løbende ved fremtidige møder, når der er behov.

11.

√

Website
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a.

Opdatering af hjemmesiden ‐ status samt præsentation af layout del:
TJ gennemgår kort det fremsendte udkast. Det nye layout vil gøre hjemmesiden mere
anvendeligt på mobiltelefon. Der er enighed om, at hjemmesiden skal være mere
levende, f.eks. løbende bannere. TJ skal til møde med TU, og der arbejdes videre med
projektet.
TJ vil uddybe nærmere på internatmødet Sixtus.

b.

Nyhedsbreve:
December: Møde om specialeplanen, Sixtus og jule nytårshilsen/MS‐L
Januar: uddannelsesdagen/SK
Februar: orientering om resulter fra Sixtus/KH
Marts: om KKR/CMJ

12.
√

Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi
Sådan følger SST op på Specialeplanen:
MS‐L orienterer om SST’s planer og orientering vedr. monitorering af specialeplanen.
Der foretages vurdering på forskellige niveauer, og på baggrund af dataindberetninger,
kan en afdeling flyttes såvel op som ned i niveau. Der vurderes på baggrund af både
kvalitet og volumen. Der er opstillet indikatorer for 32 af de 36 specialer.

13.
a.

Selskabets økonomi
Overdragelse af konto til ny kasserer:
HP og MF har holdt møde vedr. overdragelse. Alle nødvendige papirer underskrives af
alle bestyrelsesmedlemmer.

√

b.

√

Investering af kapital:
MF orienterer om et investeringsforslag stillet fra selskabets bank. Der er enighed om,
at der med fordel kan indhentes tilbud fra andre finansielle institutioner hvad angår
bankforretninger.
MF taler med tre andre banker og vender tilbage.

√

Bestyrelsens ansvarsforsikring:
Emnet tages op igen, når de bankmæssige relationer er besluttet.

d.

Fremtidig procedure for fremsendelse af refusioner og bogføring af bilag til DOS
regnskab:
MF ønsker et link på hjemmesiden til elektronisk fremsendelse og kontering af
udgiftsbilag. Dette kræver godkendelse fra revisor og jurist samt at bilagene gemmes
hos fremsenderen i original i et år. Der arbejdes videre med proceduren.
GE sætter punktet på til næste møde.

14.

DOS Fonden
Intet under dette punkt.

15.

DOS Bulletinen
Intet under dette punkt.
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16.
a.

√

b.

√

17.

Internationale relationer, herunder EFORT og NOF
NOF Congress Grant 2016:
NOF vil gerne donere 1.000 euro til en yngre læge til deltagelse i NOF kongressen i
Linköping i marts 2016.
Den fra NOF fremsendte tekst har været offentliggjort på hjemmesiden og Facebook.
18th EFORT Annual Congress , Vienna 2017: Scientific Kick‐Off – call for session
proposal:
Teksten fra EFFORT har været fremsendt til de ledende overlæger samt
fagområdeformænd. Der kun indkommet et forslag, som er fra Torben Bæk Hansen
med emnet ” Fast track hip and knee arthroplasty – status and perspectives”
KH videresender til EFORT
Eventuelt:
Ændring af mødedato 16 marts 2016:
SO og TJ skal deltage i et møde om NKR den pågældende dato, hvorfor mødedato
ændres til fredag d. 18. marts 2015.
Rigshospitalet og Sundhedsplatformen i Kbh.:
Region Hovedstaden har meddelt, at der i perioden 22.8. til og med 15. 11. ikke må
afholdes hverken ferie, restferie, kongres eller mødeaktivitet, uden at tilladelse bliver
givet fra hospitalets Centerledelse. Årsagen er indføring af Sundhedsplatformen. Dette
kan få indflydelse på DOS kongressen.
Referatet godkendt på BM 2016.01.20_KH/ge
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