
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 27/8  2015 
 
Telefonmøde. Deltagere: Bo, Janne, Steen, Michael, Anders, Inge. Afbud fra Lars Henrik. 
 

1. Referat  og dagsorden godkendt 
 

2. Orientering fra formanden. Ikke så meget nyt, - symposiet om clavikelfracturer til DOS 
er aftalt, og med Steen som moderator. 

3. Nordisk skulderalbuemøde: Bo har talt med Lars Henrik, programmet er ved at være 
på plads med 4 symposier og frie foredrag. Og gode kaffepauser! Bo sender det 
endelige forslag til program ud i næste uge. 
Fysioterapeuternes del ligger ikke helt fast. Der er reserveret et lokale til dem 1 dag, og 
om det er torsdag eller fredag er op til dem. 
I forhold til bedømmelse af abstracts til mødet, blev aftalt at vi alle ser dem, med 
mindre der kommer rigtig mange. 
Vedrørende registrering til mødet fortalte Steen at DOS er ved at lægge hjemmesiden 
om, men at han vil tale med IT om  registrering og betaling via nettet. Gerne allerede 
fra november. 

4. Skulderakademiet. Næste undervisningsdag  5/1 2016  på Herlev. Målgruppe kursister  
Eller postkursister. 
 

5. Alloplastikregistret. Det nye skema er sendt ud til afprøvning. Det vil blive præsenteret 
til DOS, og er planlagt til at blive indført 1/1.Der har været problemer med at få 
udsendt  1 års skemaerne til tiden, nogle først udsendt med 6 mdrs forsinkelse. 
 

6. Uddannelsesudvalget. Regnskabet for kadaverkurset går nogenlunde i 0 efter at 
Michael har justeret honorarerne. Steen forespurgte om man kunne anvende 
sundhedsstyrelsens takster, men der blev aftalt at fortsætte som nu. Næste kursus er 
aftalt  til 4-5 maj 2016. 

7. Økonomi. Mangler fortsat en regning fra Herlev mødet. 
8. Evt. 

Korte kliniske retningslinjer for AC lux er næsten på plads. Michael og Klaus laver dem 
færdige. 
Diagnose og op koder, som medsendt ,er den vi bruger  og de skal på hjemmesiden.( 
Inge) 
 
 
Næste  møde onsdag  21/10 kl 17.00 i forbindelse med DOS. Lars Henrik skal inviteres  
 


