
Referat af bestyrelsesmøde DSSAK  2/6 2015 
 
Til stede : Bo, Janne,Steen, Michael,Inge.  
Afbud: Anders 
 
1.: godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Godkendt. 
 
2: Orientering fra formanden: 
 Bo oplyste at vi er blevet kontaktet af Ilia Ban  i forhold til om vi vil deltage i et symposium 
om clavikelfracturer i forbindelse med DOS i efteråret. Det arrangeres af traumeselskabet og 
ligger onsdag hvor vi også har møde, men konklusionen blev at vi vil accepterer hvis det ligger  
tidligt på dagen. Vi forslår Steen som moderator. 
 
Næste A- kursus er i uge 46 – Steen arrangerer det og kommer med nærmere udmelding. 
 
3 :Opfølgning på årsmødet i Herlev: 
Der har været kritik fra en af udstillerne , som fandt at der var for lidt tid og for dårlige 
forhold for udstiller. Steen har besvaret mailen. Vi finder at der var passende pauser i 
programmet, men er opmærksomme på udstillernes behov – pladsmæssig var det ikke muligt 
at gøre det anderledes i Herlev. 
Steen oplyste at regnskabet ikke er afsluttet, bla mangler der at blive betalt for catering, men 
det ser ud til at der bliver et pænt overskud. 
Årsmødet i 2017 blev aftalt til at ligge i Århus. 
 
4: Nordisk skuldermøde 2016: 
Lars-Henrik var ikke til stede men havde fremsendt et oplæg som blev gennemgået og Bo har 
efterfølgende som i ved lavet et oplæg – hvor programmet er konkretiseret. 
Bestyrelsesmiddagen blev aftalt til afholdelse på hotellet. 
Steen vil lave invitation til industrien, og  tage kontakt til  Torben Urenholt om opsætning af 
”underhjemmeside” og opsætning af en betalingsdel via nettet. Vi må regne med driftsudgifter 
til dette, men det vil gøre indbetaling af registreringsafgiften  mere overskuelig. 
Prisen på deltagelse blev fastsat til 1800 kr for begge dage., 1000kr for 1 dag. Samme pris for 
fysioterapeuter. 
Fristen for abstrakts er sat til 29/1 – abstrakts sendes til sekretæren. 
 
5: Skulderalloplastikregistret. 
Steen oplyste at der arbejdes på at ensrette  de  nordiske dataset . 
 
6: Skulderakademiet: 
Det har været svært at få tilmeldinger. Anders har kontaktet relevante emner. Bo vil komme 
med nye datoer til efteråret. 
 
7: uddannelsesudvalget: 



Michael har forespurgt om muligheder for næste års Panumkursus og datoerne er 4-5 april 
2016. 
 
8: Kassererens beretning. 
Steen gennemgik kort økonomien 
 
9. Evt: 
Korte kliniske retningslinier for proksimale humerusfrakturer blev gennemgået og 
accepteret. 
 
Korte kliniske retningslinier   for AC- luksation blev gennemgået, men  skal ses på igen til 
næste møde – Janne  ? vil se pico-spørgsmål. 
 
Udvælgelse af ”best paper” til SECEC : Jeppes foredrag (nr 12) blev valgt. Bo vil give ham 
besked om at sende abstract til  Janne. 
 
10: Næste møder: 
 
27/8 telefonmøde kl 20.00 Inge arrangerer. 
21/10 kl 17.00 i forbindelse med DOS – Michael finder et sted og spise 
10/12 kl 16 .00 hos Janne  Århus 
4/2  tlf møde kl 20.00 
5/ 4  kl 1700 i forb med panumkurset 
 
 
Inge Hvass 
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