
Hovedmenu:
Referat fra bestyrelsesmøde i

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

torsdag den 26.2.2004 i København

Til stede: Erik Tøndevold, Søren Solgaard, Michael Nielsen og Søren Overgaard.

Afbud: Bjarne Møller-Madsen og Klaus Hindsø.

Referent: Michael Nielsen.

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden.1.
Godkendel af referater fra møde den 15.1.2004 i Middelfart.2.
Meddelelser fra formanden.3.
Årsmøde Århus: Abstrakts. Lokaleleje til fagområder.4.
DOS Fond.5.
DOS Bulletinen.6.
NOF.7.
EFORT.8.
Uddannelsesudvalget.9.
Sundhedsstyrelsen. Information.10.
Sundhedsstyrelsen. Robotter i ortopædkirurgi.11.
Bevægeapparatets Årti.12.
Eventuelt.13.

Ad 1 God kendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Ad 2 Godkendelse af referatet fra møde den 15.1.2004 i Middelfart.

Bestyrelsesreferat fra møde den 15.1.2004 godkendt.

Referat af møde mellem bestyrelsen og Uddannelsesudvalget den 15.1.2004 godkendt med enkelte rettelser.

Referat fra møde mellem bestyrelsen, Uddannelsesudvalget og fagområderne godkendt med enkelte rettelser.

De rettede referater tilsendes web-master.

Ad 3 Meddelelser fra formanden.

Region Øst har nu fået yderligere 2 inspektorer, henholdsvis overlæge Per Pallesen, Nykøbing F. og overlæge
Tommy Korsgaard Larsen, KAS Glostrup.

Den nu fuldstændige liste vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Vi har fået en invitation til EFORT Travelling Fellowship, som skal foregå i Finland i slutningen af maj måned
2004. En kandidat er indstillet.

Dansk Medicinsk Selskab har udsendt en skitse til beskrivelse af fagområder indenfor de enkelte specialer.
Denne er efter en smule redigering ved formanden for Uddannelsesudvalget udsendt til fagområderne med
henblik på, at alle fagområder nu skal lave en egentlig beskrivelse af faget og minimumskrav for uddannelse
indenfor subspecialet. Denne fagområdebeskrivelse skal ses i forlængelse af de netop nedsatte vurderingsudvalg
for besættelse af overlægestillinger i fagområderne.

Beskrivelserne af de enkelte fagområder skal ske i overensstemmelse med den nye målbeskrivelse og termerne
deri.

Der er indkommet 3 inspektorrapporter fra henholdsvis Viborg, Svendborg og Randers sygehuse.

Ad 4 Årsmøde Århus: Abstrakts. Lokaleleje til fagområder.

Planen for årsmødet i Århus den 13.-14.5.2004 med symposium, honory lecture og videnskabelige sessioner
planlagt.

De indkomne abstrakts blev gennemgået, var af generel høj kvalitet.
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Ad 5 DOS Fond.

Udsættes til møde med advokaten for Fonden den 30.3.2004.

Ad 6 DOS Bulletinen.

Intet nyt.

Ad 7 NOF.

Det er blevet foreslået, at den hollandske ortopædiske forening indtræder som fuldgyldigt medlem af NOF. De
hollandske ortopæder har i forvejen tilknytning til og medindflydelse på Acta Orthopaedica Scandinivia, og det er
anbefalet fra alle de nordiske ortopædiske selskaber, at Holland indtræder som fuldgyldigt medlem.

Dette vil blive taget op på NOF-mødet på Island midt i juni 2004.

Ad 8 EFORT.

Intet nyt.

Ad 9 Uddannelsesudvalget.

Søren Overgaard kunne meddele, at kompetencen laparotomi udgår af målbeskrivelsen for ortopædkirurgisk
ophold i mave-/tarmkirurgisk regi. Man har ikke fundet, at dette indgreb er nødvendigt for alle ortopædkirurger.

Dette godkendt i Sundhedsstyrelsen.

Der er kommet nye instrukser fra Sundhedsstyrelsen, hvor logbogen er blevet omdøbt til en forteføjle, checklisten
til en logbog, og der skal i logbogen indgå en egentlig checkliste.

Disse ændringer er indført i ortopædkirurgisk målbeskrivelse.

Ad 10, 11 og 12

udgår, da bilagsskrivelserne ikke er fremkommet til bestyrelsens medlemmer til mødet.

Ad 13 Eventuelt.

Intet.

Næste møde planlagt til den tirsdag den 30.3.2004, kl. 10 – 16 i Domus Medica, København.

MN/je – 15.3.2004

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