
Hovedmenu:
REFERAT BESTYRELSESMØDE

Torsdag d. 25.11.2004

Kl. 11.00

Helnan Marselis Hotel

Århus

Tilstede:

Cody Bünger, Bjarne Møller-Madsen, Klaus Hindsø, Michael Nielsen, Søren Overgaard, Søren Solgaard.

Under pkt. 4: Kjeld Hougaard.

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt med tilføjelse af et enkelt punkt under pkt. 8 og pkt. 11.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 21.10.04:

Referatet godkendt.

3. Meddelelser fra Formanden:

Formanden har besvaret brev fra Sonne Holm angående DRG-takst for ganganalyse. Bestyrelsen vil
forelægge problematikken ved det kommende Internatmøde med Fagområderne.
Cody Bünger vil foranledige artikel til Ugeskrift for Læger hvad angår nye tiltag indenfor Ortopædkirurgien.
Emnet vil blive behandling af columnametastaser.
Sundhedsstyrelsens korrespondance angående discusproteser. Karsten Thomsen Odense
Universitetshospital vil svare Sundhedsstyrelsens forespørgsel.
Bestyrelsen har modtaget kopi af korrespondance fra " Rygkirurgi". Bestyrelsen vil følge udviklingen med
interesse.
Formanden har modtaget brev fra Magne Juhl, Viborg Sygehus. Magne Juhl bemærker at
Sundhedsstyrelsens liste over bedømmere til overlægestilling hovedsageligt består af overlæger ansat ved
universitetsafdelinger. Magne Juhl ønsker ligelig fordeling mellem universitetsafdelinger og
non-universitetsafdelinger.

Formanden svarer.

Dansk Selskab for Hofte/knæ Alloplastik. Selskabet er gået i gang med revision af referenceprogrammet for hofteproteser. I
programmet vil blive inkluderet revisionsalloplastikker.
Bestyrelsen opfordres til at Efterårsmødet 2005 indbefatter et symposium hvor hofteregistreringsdatabasens 10-årige
fødselsdag markeres. Svar ved Sekretæren.
SYNTHES A/S tilbyder at dække deltagergebyr for 6 yngre læger til Basis Course, AO systemet samt 4 kollegers deltagelse i
Nordic AO-Advanced course.

Formanden takker for tilbuddet.

EFORT – Efter en del korrespondance lykkedes det for Formanden at få forlænget tilmeldelingsperioden for abstract til
kommende EFORT møde i Lissabon, Portugal.
AAOS februar 2005. Formanden har modtaget invitation fra deltagere. Formanden har desforuden modtaget en bog om
Limbdeficency og amputationer. Bogen sendes til Lars Ebskov med henblik på anmeldelse i DOS Bulletinen.
Dansk Medicinsk Selskabs Generalforsamling. 36 deltagere. Nyvalgt formand blev Jens Christian Djurhuus, Klinisk Institut,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet.
DOS Fonden. 7 ansøgninger modtaget.
Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra moder til patient som er blevet behandlet for

Legg Calvé Perthes sygdom. Moderen har skrevet en bog hvortil der ansøges om støtte til trykkeri udgifter. Formanden svarer.

Ugeskrift for Læger har bedt om artikel som beskriver "Den Kliniske Skulderundersøgelse". Udkast foreligger. Formanden
svarer.

4. Traumeudvalget. Kjeld Hougaard, Århus Sygehus, var indkaldt..

Hidtidige forløb fra arbejdsgruppen blev beskrevet ved Kjeld Hougaard. Bestyrelsen ønsker traumeudvalget reaktiveret.
Bestyrelsen ønsker en håndterbar, tilgængelig og opdateret manual. Manualen ønskes som matrix for lokale traumemanualer.
Formanden vil kontakte Sundhedsstyrelsen med henblik rådgivning/vejledning inden udfærdigelse af traumemanualen.
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Traumeudvalgets formand, Kjeld Hougaard vil med Lars Bo Svendsen samt medlemmer fra traumeselskabet repræsenterende de
større sygehuse i regionerne, fremkomme med et nyt traumemanualudkast. Formanden vil tilskrive Kjeld Hougaard med henblik
på præcisering af kommissorium og deadlines.

 

5. DOS Bulletinen.

Redaktøren meddelte at der er stigende interesse fra Industrien med henblik på annoncering i bladet. Redaktøren beskrev status
for MSeC portalen. Ganske få bruger website, derfor nedlægges website november 2005.

6. EFORT.

Formand og sekretær deltager som EFORT delegater ved mødet juni 2005.

7. Inspektorer.

Formanden orienterede om brev til inspektor vedr. udfærdigelse af manglende inspektorrapport.

8. Forårsmødet, Aalborg.

Angående det sociale arrangement har der været henvendelse fra Svend Østgaard. Kassereren kontakter arrangerende afdeling.
Honorary Lecture Årsmødet 2005 bliver Flemming Besenbacher, Århus Universitet. Præliminær titel " Nanoscience-
Biocompatibility". Sekretæren inviterer Flemming Besenbacher.

Symposiet ved forårsmødet bliver Funktionsbevarende kirurgi i lænderyg. Diskusprotese versus stabiliserende operation .

Ved Generalforsamlingen er redaktør, kasserer samt repræsentant i Uddannelsesudvalget på valg.

Bestyrelsen har fået accept på indstillet æresmedlem.

Bestyrelsen evaluerede efterårsmødet. Man vil fortsat fastholde 2 møder i Dansk Ortopædisk Selskabs regi om året. Kassereren
forhandler om kontraktudfærdigelse for kongrescentrene. Bestyrelsen besluttede at få indføjet option for inddragelse af onsdag
eftermiddag, både forårsmødet 2006 og 2007 og efterårsmødet 2005, 2006, og 2007. Dette har baggrund i de øgede aktiviteter i
selskabet.

9. DOS 60 års fødselsdag.

Fejring af selskabets 60-årige fødselsdag blev diskuteret. Lokalitet og symposium blev diskuteret.

10. Referenceprogrammer.

Hofteprogrammet forventes at blive præsenteret ved Efterårsmødet 2005.

11. Uddannelsesudvalget.

Der har været møde i vurderingsudvalget. 24 ansøgninger til 16 stillinger. 21 ansøgere var kvalificerede. Alle stillinger blev
besat. Kandidatalder svinger fra 32 år til 57 år. 3 ansøgere havde Ph.D. grad. 7 havde ingen videnskabelig produktion, mens
fordelingen viste at ca. 1/3 var kvindelige ansøgere.
Formanden for uddannelsesudvalget anførte i øvrigt, at der arbejdes med nye supplerende kriterier som vil få basis i
målbeskrivelsens 7 roller. Hvad angår målbeskrivelsen vil teksten for denne blive justeret på vor hjemmeside. Bestyrelsen
har modtaget beskrivelse fra fagområderne: Børneortopædi og skulder-albuekirurgi
Bestyrelsen har modtaget beskrivelse fra fagområderne: Børneortopædi og skulder-albuekirurgi .
A-kursus rækken. Formanden kunne oplyse, at kursistuddannelsen i A-kursus rækken gøres for ca. 15.000 kr. per kursist.
Angående workshops har Erik Tøndevold påtaget sig ansvaret for basiskursus for introduktionslæger. Erik Tøndevold vil
blive kontaktet angående startdato for dette kursus. Endelig vil indledende kontakter blive etableret til Industrien hvad angår
finansiering af workshops.
I speciallægeuddannelsen er der stadigvæk diskussion om udformning af "forskningselementet" i uddannelsen. En 30 dages
model er i diskussion.

12. NOF.

Formanden har modtaget korrespondance hvori der indgår beskrivelse af kontakt til Estland med henblik på en evt. optagelse i
Nordisk Ortopædisk Føderation. Bestyrelsen har svaret. Man ønsker emnet diskuteret på kommende sommermøde 2005 hvor
bestyrelserne for de 5 nordiske lande samles.

13. Dagsorden for januar Internatmødet 2005.

Dagsorden blev gennemgået og justeret. Sekretæren vil sende reminder brev til kontaktpersonerne i de forskellige fagområder
primo december.

14. Evt.

Redaktøren kunne desuden meddele at EU lovgivning er under udformning hvad angår standarder for kvaliteten og sikkerheden
ved donation, udtagning, testning, opbevaring og distribution af humant væv og celler. Europaparlamentet og Rådets Direktiv
2004/23/EC af 31. marts 2004.

2 af 3 15-08-2010 21:51



Bjarne Møller-Madsen

sekretær

/bb

Send e-mail til Selskabets webmaster med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 29. August 2009
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