Referat af Bestyrelsesmøde i DSSAK.
Torsdag d. 21. februar kl. 15.30 i Århus
Deltagere; Lars Henrik Frich LHF, Michael Krogsgaard MRK, Janne Ovesen JO, Søren Deutch
SD, Ilija Ban IB, Anne Kathrine B Sørensen AKB.
1.

Godkendelse af dagsorden og referat: godkendt

2.

Orientering ved formanden: Formanden orienterede om discussioner og beslutninger fra DOS SIXTUS møde:
a.

Kliniske retningslinier: DOS har set på DSSAKS skabelon til kliniske retningslinier og har besluttet at
anvende denne som skabelon for kommende vejledninger med titlen korte kliniske retningslinjer KKR
som forventes udarbejdet under DOS og fagområderne. De nationale kliniske retningslinjer NKR vil
kun omfatte de hyppigste folkesygdomme, og dækker således ikke andre hyppige ortopædkirurgiske
sygdomme. For skulderselskabet bliver der formentlig kun NKR for impingement/rotator cuff

b.

DOS påpeger at de tidligere valgte kvalitetsindikatorer for specialeplanen: impingement, instabilitet,
plade og skruefiksation af proksimale humerus frakturer nu bliver anvendt til monitorering, det er
således vigtigt at de nye diagnose og behandlingskoder tages i brug i hele landet hurtigst muligt. Der
bliver bl.a. målt på hyppighed(antal), liggetid, akut genindlæggelse, ventetider og re-operationsrate.

c.

Debatindlæg fra FFI – tilbud om mægling: DOS er bekymret over diskussionen i Dansk
Sportsmedicin forud for arbejdet med NKR. MRK og AKB orienterer om at der ikke er dårlig
stemning mellem FFI og DSSAK. Der foregår et fint Samarbejde i DIMS. Det aftales at DSSAK tager
mod tilbuddet om et møde, mhp. afklaring på sagen.

3.

Årsmøde 2013; program og status AKB: AKB orienterede om invitationen til skandinavisk bestyrelses møde
onsdag d. 24. April kl. 18.00. Det skal ses på ændringer i vedtægter mhp. valg til bestyrelsen (AKB + LHF).
Generalforsamling fredag d. 26. April kl. 8.00: SD, AKB og MRK er på valg. SD ønsker ikke at genopstille,
AKB genopstiller til post som næstformand, MRK genopstiller til post som formand for uddannelsesudvalget.
Bestyrelsen vil pege på egnet kandidat til den ledige sekretær post. Som dirigent peger bestyrelsen på Steen Bo
Kalms (AKB spørger).

4.

DSSAK symposium til DIMS 2013 (evt. 2014?): AKB og MRK beretter at der har været god interesse for
symposium om impingement. Der var ikke så mange tilhører til albueforedrag. Til 2014 foreslås tema den
smertende albue eller AC-led..

5.

DSSAK symposium til DOS kongressen 2013: Som tema foreslås Skulder Instabilitet (LHF – melder tilbage til
DOS. Lennart Funk el. Andrew Carr foreslås som foredragsholdere, sammen med hjemlige kræfter. Det
besluttes at subspecialedagen onsdag bruges til et åbent bestyrelsesmøde og eventuelt til opstart af akademi for
fase IV uddannelsen, såfremt dette bifaldes ved generalforsamlingen.

6.

Årsmøde 2014; LHF informerer om at mødeleder Inge Hvass pga. sygdom skal aflastes. Faciliteterne er gode.
Mødetitel/tema aftales: Den svære patient: smertesyndromer og nerveskader omkring skulder og albue. Mulige
foredragsholdere drøftes og kontaktperson aftales: Smerte mv – Troels Stalin Jensen (JO), Anders Rohde
(MRK), Plexusskader og skulder – Anders Lorentzen (LHF), funktionelle lidelser – Andreas Schröder (AKB),

nerveledningsundersøgelse – hvordan skal den bruges?, smertelæge Hvidovre (IB). Det aftales at tentativt
program udarbejdes på bestyrelsesmøde i juni.
7.

Årsmøde 2016: Det er tale om det 7. Skandinavisk møde, som efter tur afholdes i Danmark: Odense/Fyn
foreslås. LHF vil undersøge mulige kongres faciliteter og priser. Mulige emner drøftes; der foreslås rotator
cuff, skulderprotese til fraktur og revers protese. Der stiles mod slutningen af april, f.eks. d. 21. – 22. April.
Alle checker for evt. konflikt med andre konferencer.

8.

Uddannelsesudvalget;
a.

Panum kursus 2013 - datoer og annoncering:. Det besluttes at tilmelding til kurset først bekræftes når
betalingen foreligger - dette for at undgå for mange sidste øjebliks afbud. Invitation sendes til alle
uddannelsesansvarlige overlæger og kurset annonceres på hjemmesiden med opdateret program (JO
sender til AKB, herudover annonceres på DOS hjemmeside (MRK) og YODA hjemmeside (IB).

b.

akademi for fase IV uddannelsen (bilag fra LHF): Bestyrelsen bifalder forslaget, men i en modificeret
struktur. Det aftales at forslag sendes til LHF, som vil rundsende en revideret version til bestyrelsen
mhp, fremlæggelse til generalforsamlingen. Se i øvrigt desuden pkt. 5.

c.

YODA forårsmøde d. 4. maj; program foreligger. Der mangler fortsat undervisere. LHF vil undersøge
muligheder i Odense (bl.a. Peter Gaster og Morten Schultz Larsen) og AKB og IB tale med Kenneth
Holst. JO med Thomas Falstie-Jensen.

9.

Kliniske retningslinjer status
a.

(Klavikel frakturer (ILN); afventer generalforsamling)

b.

AC-led; MRK, gruppen ikke aktiv endnu

c.

Proksimale humerus frakturer: AKB – Stig Brorson-Hansen forventer at have et forslag klar indenfor
de næste måneder.

d.

(Distale humerus frakturer: afventer generalforsamling)

e.

(Impingement og rotator cuff): NKR ved SST

f.

Skulder instabilitet: IB; Hans Viggo Johannsen har accepteret og IB vil op starte arbejdet i gruppen,
forventes udarbejdet forud for DOS mødet efterår 2013.

10. Diagnose og behandlingskoder (MRK): Kladde udarbejdet og enkelte koder drøftes. MRK vil renskrive og
rundsende til bestyrelsen, mhp. fremlæggelse til generalforsamlingen.
11. Kasserer; status på økonomien; dette punkt blev ikke drøftet
12. Medlemstatus; Der er 107 medlemmer
13. LVS: Dette punkt blev ikke drøftet.
14. Hjemmesiden - indhold til kommende nyhedsbrev: Nyhedsbrev udsendes snarligt med orientering om
generalforsamling og diagnose/behandlingskoderne.
15. Planlægning af næste møde: Næste møde afholdes torsdag d. 25. April kl. 8.00; dagsorden er primært den
forestående generalforsamling. Mødet i juni: punkter til dagsorden - planlægning af årsmøde 2014, A-kursus:
tilretning af program.
16. Evt.: A-kursus indhold blev drøftet kort. Fortsat gode evalueringer, dog anførte IB at der fortsat er lidt
utilfredshed blandt kursister over vægtning af stoffet. LHF vil gøre mere ud af at orientere om hvorfor

kursisterne også skal høre om det sjældne - det aftales at programmet gennemgås og justeres på junimødet.
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