
 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆD SELSKAB

DEN 20.08.2003

Domus Medica

Biblioteket

Kl. 10.00

 

 

 

 

Tilstede:

Klaus Hindsø, Bjarne Møller-Madsen, Søren Solgaard, Erik Tøndevold.

 

Fravær:

Michael Nielsen, Søren Overgaard.

 

 

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Referat godkendt.

3. Meddelelser fra Formanden:

Fra den Almindelige Danske Lægeforening: Høring om "Facts eller myter": Spreder indvandrere
smitsomme sygdomme til danskere? Onsdag den 01.10.03 i Domus Medica. Formanden vil bede relevant
medlem deltage i mødet.

 

4. DOS Bulletinen:

Selskabets hjemmeside blev diskuteret. Redaktør, kasserer og sekretær vil renovere vores eksisterende
hjemmeside, idet den internationale portal lader vente på sig. Hjemmesiden ønskes at indeholde relevante
udvalg/ udvalgs sammensætning. Information om DOS Fonden. Information om Guildal Fonden.
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Desforuden menuer hvor man kan få oplysninger om andre møder og kurser for medlemmerne.

 

5. Sundhedsstyrelsen:

Inspektorordningen. Sundhedsstyrelsen ønsker at der udpeges 5 inspektorer for hver region. Inspektor
skal være speciallæge med kendskab og interesser for den lægelige videreuddannelse. Således skal der i
indstillingen lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejlederfunktion, underviser
erfaring, medicinsk pædagogik og lign.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at inspektorer udpeges til en funktionsperiode på mindst 4 år.

Der gives et introduktionskursus for inspektorerne. Kursus vare 1½ dag. Formanden tilskriver region øst.
Sekretæren tilskriver region nord og syd.

Sundhedsstyrelsens liste over bedømmere til overlægestillinger. Sundhedsstyrelsen har bedt selskabet om
at fremsende liste over mulige medlemmer til Sundhedsstyrelsens liste over bedømmere til
overlægestillinger. Bestyrelsen besluttede at fremsende brev til de 9 fagområder med henblik på at få
tilsendt navne – et navn fra hver sygehusregion. Bestyrelsen vil herefter indsende liste til
Sundhedsstyrelsen. Formanden sender brev til Fagområderne. Selskabet har aktuelt Per R. Nielsen fra
Esbjerg samt Gunnar Lausten fra Herlev på listen over bedømmere.

A kurser. Bestyrelsen har fået oplyst, at Sundhedssstyrelsen i august måned 2003 vil holde et møde hvor
der vil blive diskuteret budget og konteringsvejledning for hovedkursusledere.

Kopi af brev til Michael Haugaard.

 

6. Arbejdsskadestyrelsen:

DOS kursus i forsikringsmedicin 2003. Bestyrelsen har modtaget brev fra Bent Mathiesen. Mødet aflyses
på grund af for få tilmeldinger. Formanden svarer.

Repræsentantdeltagelse i arbejdsgruppe under erhvervssygdomme i bevægeapparatet, nakke, skulder og
ryg. Arbejdsskadestyrelsen ønsker en repræsentant og en suppleant til arbejdsgruppen. Formanden vil
forespørge kollega. Med denne kollega vil valg af suppl. blive diskuteret. Formanden svarer på
henvendelsen fra Arbejdsskadestyrelsen.

 

7. Dansk Medicinsk Selskab:

Diagnoseområdet til beskrivelse af kvalitetsindikatorer. Bestyrelsen har modtaget en revideret oversigt
over diagnoseområder. Listen blev gennemgået og brevet vil blive besvaret ved formanden i det selskabet
havde flere rettelser/tilføjelser.

Etablering, beskrivelse og registrering af fagområder. Bestyrelsen har modtaget brev fra Dansk
Medicinsk Selskab angående nævnte. DMS anbefaler, at de fremtidige fagområder skal beskrives og
registreres. DMS har påtaget sig at koordinere disse beskrivelser. Desforuden har DMS påtaget sig ansvar
for at offentliggøre beskrevne fagområder på selskabets hjemmeside.

DMS beder således DOS om at tage initiativ til at sådanne beskrivelser produceres.

Brevet svares ved formanden.
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8. UEMS:

Claus Hjorth Jensen deltager i møde den 04.10.03 i Domus Medica, hvor der holdes årsmøde for danske
UEMS repræsentanter.

 

9. Bevægeapparatets Årti:

Bestyrelsen har modtaget referater fra udvalgsmøder samt årsregnskab for 2002.

Formanden vil besvare brevet.

 

10. DOS Vedtægter:

Bestyrelsen har modtaget brev fra selskabets advokat. Brevet indeholder vejledning i præciseringer for
enkelte punkter. Der blev ikke givet kommentarer til det indholdsmæssige i vedtægterne. Formanden
besvarer brevet.

 

11. Præhospital behandling:

Bestyrelsen har modtaget brev fra præhospitalleder i Århus amt, overlæge Erika Christensen, som ønsker
en deltager fra selskabet ved møde den 11.12.03. Bestyrelsen vil ved formanden forespørge Dansk
Rygkirurgisk Selskab om deltagelse.

12. NOF:

Intet nyt om kongressen på Island.

 

13. Årsmødet i København 2003:

Lokaler er lejet. Lokaler er fordelt til fagområder. Guildal Memorial Lecture: M. Garcia-Elias har
accepteret invitation. Et symposium og en høring er programlagt.

 

14. Mødedatoer for Bestyrelsesmøder:

02.10.03: Middelfart. K.10.00.

22.10.03: Hotel Radisson, Amager, kl. 16.00.

26.11.03: Århus kl. 11.00.

15-16.01.04: Middelfart. Internatmøde med uddannelsesudvalg og fagområder.

26.01.04: Kirurgisk Forum, Bestyrelsesmøde, København, kl. 10.00

26.02.04: Middelfart kl. 10.00

30.03.04: København kl. 10.00
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15.04.04: Middelfart kl. 10.00

 

15. Evt.:

10.09.03, bestyrelsesmøde i ATLS, Denmark (Advanced Trauma Life Support Denmark).

 

 

 

Bjarne Møller-Madsen

Sekretær/bb
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