
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

10. januar 2002
Hotel Munkebjerg

Vejle 
 
Tilstede:
Klaus Hindsø, Hans Peter Jensen, Bjarne Møller-Madsen, Michael Nielsen,
Per Thomsen, Erik Tøndevold.
 
 
1.Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
 
2. Godkendelse af referat:
Godkendt med rettelser.
 
3. Meddelelser fra formanden:
.  Program for Kirurgisk Forum udleveret.
.  Gennemgang af syns- og skøns sager.
.  Brev fra ” Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin” (DAS AIM.). Formand
  Mogen K Skadborg forespørger om de Videnskabelige Selskabers Møde kan foregå på
  samme dato. Punktet vil blive diskuteret på Kirurgisk Forums møde d. 28. januar 2002.
.  E-kursus budget for ”Knænære degenerative lidelser” onsdag den 11. september 2002
  fra kl. 9.00 – 18.00, på Hotel Munkebjerg, Vejle blev gennemgået.
  Program blev accepteret. Klaus Hindsø havde ønske om yderligere oplysninger hvad angår
  tilsendt budget. Når disse oplysninger foreligger og er accepteret af kassereren, kan
budgettet
  godkendes.
  Klaus Hindsø deltager i mødet som DOS respræsentant.
. A-kurser finansering.
  DOS kurser forløber uændret videre i foråret 2002. Dette er meddelt formanden for
  Dansk Medicinsk Selskab.
. Brev fra Magne Juhl,Viborg Centralsygehus. Amtsrådsforeningen har nedsat en ortopæd-
  kirurgisk følgegruppe. DOS bestyrelsen ikke forespurgt om samensætningen af
medlemmerne
  i denne gruppe. Dette er et brud mod tidligere arbejdsgange. Svar ved formanden.
. Møde i ”Bone and Joint Decade” 1. februar 2002  i  Odense. Mødedeltagelse ved
næstformanden.
. Brev fra American Association of Orthopaedic Surgeons. Et nyt scholarship for internationale
  ortopædiske kirurger er oprettet. Første scholarship afvikles i begyndelsen af 2002. AAOS vil
  årligt støtte 4  ortopædkirurger med 3000 Dollars med henblik på ophold i USA på
Orthopaedic
  Learning Center facility in Rosemont,  Illinois. DOS er inviteret til at nomiere en kandidat for
  dette scholarship. Deadline 30. januar 2002.
  AAOS’ scholarship skal fremover annonceres  DOS Bulletinen.
4. DOS Årsmøder:
DOS bestyrelse anbefaler fortsat at,  a) forårsmøderne forløber i Odense, Århus og Aalborg
at, b)  efterårsmødet afholdes i København.
 
Placering på ugedag blev diskuteret. Fra og med foråret 2003 (Odense) ønsker bestyrelsen at
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møderne afholdes torsdag og fredag, såvel forår som efterår.
Gennem årene er medlemmernes deltagelse om lørdagen blevet reduceret signifikant.
Desforuden er samarbejdspartnerne i Industrien meget interesseret i at få annulleret
udstillingen lørdag, både af
sociale og økonomiske årsager.
 
De kommende DOS møders indhold torsdag og fredag blev skitseret. Bestyrelsen har et ønske
om,
at indlægge flere symposier samt workshops med henblik på at møderne får en større
uddannelsesværdi. Videnskabelige indlæg fra medlemmerne bevares uændret, dog ønsker
bestyrelsen, at opgradere Poster sessionen.
 
Hvad angår ”Honorary Lecture” vil denne forelæsning blive placeret om torsdagen ved
forårsmødet. Guildal forelæsningen vil blive placeret uændret ved efterårsmødet, men her om
torsdagen.
 
Generalforsamling vil blive placeret uændret om fredagen under forårsmødet. Mødernes
sociale indhold blev ligeledes diskuteret. ”Galla middag” vil blive placeret torsdag aften.
Ledsager arrangementer vil blive placeret fredag formiddag.
 
Første udkast til manual for symposier ved sekretæren blev diskuteret  og korrigeret.
 
Workshops er tænkt som et tilbud til samarbejdspartnerne i Industrien. Pris for afholdelse af
workshops endnu ikke fastlagt. Opbygningen af disse worskshops vil blive overladt til arrangør.
Programindhold skal accepteres at DOS bestyrelse. Der vil ikke blive givet specielle
certifikationspoint for disse workshops. Målgruppen: specialister i ortopædkirurgi.
 
Når bestyrelsen har detaljeret plan for Årsmødernes forløb, med tilhørende manual for
henholdsvis symposier og  workshops, vil disse blive offentliggjort i DOS Bulletinen og på
hjemmesiden.
 
Punkt 5, 6 og 7 blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
 
 
Ref. Bjarne Møller-Madsen
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