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Dagsorden:
1.   Godkendelse af dagsorden.
2.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3.   Meddelelser fra Formanden
4.   Meddelelser fra Udannelsesudvalget
5.   NOF
6.   DOS-Bulletin

a)      DOS-hjemmeside. Opbygning .Pharmacia.
b)      Deadlines for Bulletinen

7.   Årsmøder i DOS:
a)      Fremtidig møde struktur
b)      Forårsmødet, Aalborg, 2002
c)      Efterårsmødet, Kbh., 2002

8.   EFORT Travelling Fellowship
a)      Program
b)      Økonomi
c)      Lokale værter. Program

9.   Dansk Medicinsk Selskab
10.  Kirurgisk Forum, møde 28.01.02 Domus Medica
11.  Evt.
 
NB!
Kl. 12.15 : frokost i restauranten. Vært Hanne Frennesen.
Efterfulgt af  rundvisning i Centret.                                             
Kl. 1830: middag på Restaurant Mortens Kro, Algade 37, Aalborg, tlf. 98124860     
 
                                                                               Bjarne Møller-Madsen

Bilag:                                                                  
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KL.12.15 –
Aalborg Kongres & Kultur Center

Kræmmerstuen
Europa Plads 4
9100 Aalborg

  
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 fra sidste bestyrelsesmøde:
Referat fra møde den 25.10.2001 godkendt.
 
3. Meddelelser fra formanden:
a. Henvendelse fra Dansk Hoftealloplastik Register ved Ulf Lucht.
    Ulf Lucht ønsker styregruppen udvidet med Søren Overgaard, Ortopædkir. afd.
    E., Aarhus Amtssygehus. Bestyrelsen støtter dette valg, men ønsker samtidig en
    repræsentant fra et centralsygehus i styregruppen.
b. Henvendelse fra UEMS.
    Der udtrykkes ønske om udpegning af to ekstra eksaminatorer. Bestyrelsen
    ønsker yderligere oplysninger, blandt andet om, hvem der skal dække omkost-
    ninger i relation til dette hverv.
c. Den Almindelige Danske Lægeforening har henvendt sig med henblik på

udpegning af lægefaglig sagkyndig, i sagen mellem Kommuner og Forsikringer   A/S mod Polimers
Reconstructive A/S og Biomet A/S. Bestyrelsen anbefaler
henvendelse til adm. overlæge, Professor dr.med. Otto Sneppen, Ortopæd-
kirurgis afd. E,  Århus Kommunehospital.

      d. Dansk Rygkirurgisk Selskab har índsendt et oplæg vedr. ”Uddannelsesregler i
          Rygkirurgi”. Selskabet ønsker en tilbagemelding vedr. den kliniske del.
          Bestyrelsen beslutter, at henvendelsen skal besvares efter næste bestyrelses-
          møde.
      e. Henvendelse fra Dansk Medicinsk Selskab. Selskabet ønsker udtalelse ang.
          ”Fagområder i den lægelige specialestruktur”. Bestyrelsen vil svare efter næste
          bestyrelsesmøde.
     f. Formanden har modtaget inspektor rapport efter genbesøg på Sønderborg
        sygehus.
    g. Formanden har fået henvendelse fra Amtsrådsforeningen. På Amtssundheds-
        direktørmødet den 02.11.2001 blev der af Amtssundhedsdirektørerne udpeget
        ortopædkirurger til at deltage i en ortopædkirurgisk følgegruppe. Ud over disse
        personer, ønsker amterne en person i gruppen fra Sundhedsministeriet. Der er
        indkaldt til møde tirsdag d. 22.01.2002 i Amtsrådsforeningen, København. På
        mødet skal kommissorium for ortopædkirurgisk følgegruppe diskuteres.
 
4. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:
Formand Hans Peter Jensen kunne oplyse, at arbejdet med målbeskrivelsen var  i sin
slutfase. Målet er at beskrivelsen kan få ikrafttræden pr. januar 2003.
Yngre Ortopæd. Selskab har ønsket repræsentant i Uddannelsesudvalget som observatør. Hertil fuld
opbakning fra bestyrelsen.
 
UEMS møde i Madrid havde uformel karakter, der blev nedsat en arbejdsgruppe som
skulle se på CME pointtildeling i de europæiske lande med henblik på ensartethed.
I UEMS hjemmeside er under opbygning.
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Sundhedsstyrelsen vil nu mod tidligere udsagn administrerer budgetterne for A-kurserne. Budget for hvert
A-kursus skal indsendes separat.
 
5. NOF:
Bestyrelsen har modtaget præliminært program for ”Knee replacement – do’s and
Dont’s ” kursus. Kurset er placeret i Umeå, Sverige og forløber fra 20. – 22. marts 2002. Bestyrelsen
tilslutter sig, at NOF giver støtte til kurset. En forudsætning er dog, at program samt underviser er kendte
for DOS.
 
6. DOS-Bulletin:
Annonceantallet for 2002  er uændret. Michael Nielsen rapporterede fra møde med
NOF bestyrelsesmedlem angående en fælles hjemmeside. Eneste krav til nationale selskaber, er en
forsikring med henblik på at kunne dække omkostningerne ved et evt. sagsanlæg. DOS vil med deltagelse
ikke have udgifter ud over nævnte forsikring. Præmiestørrelsen er ukendt. 
Finland, Norge, Sverige, Island, United Kingdom og NOF har givet positive tilsagn om at lade Pharmacia
finansiere en fælles internet portal.               .
Aftalen er fireårig. Bestyrelsen er positiv over for at deltage i projektet. Deltagelse forudsætter dog
forsikringspræmien er kendt. Erik Tøndevold vil undersøge præmiestørrelsen. I opfølgende møde den
15.12.01 deltager bestyrelsesmedlem
Michael Nielsen.
 
7. Forårsmødet 2002, Aalborg Kongres Center:
Repræsentant fra kongres centret samt turistbureauet i Aalborg deltog i mødet.
Lokaliteter blev gennemgået, desforuden blev overnatningsmuligheder præsenteret.
Der vil blive udarbejdet specifik kontrakt såvel med kongres centret som turistbureauet.
Efterårsmødet 2002 indgår i eksisterende kontrakt med SAS Radisson.
Guildalforelæser Leon Root, New York har endnu ikke svaret. Sekretæren vil rykke for et sådant.
 
 
8. EFORT Travelling Fellowship:
Præliminært program for fellowshippet foreligger. Vil blive udsendt med følgebrev til de nationale
selskaber samt bestyrelsen for EFORT. Der forventes op til 25 deltagere.
Præliminær plan er, at fellows starter i København herefter besøges Odense, Århus og Aalborg. Transport
vil foregå i bus. Der er udbedt specifikke programmer fra de nævnte afdelinger. Bestyrelsen ønsker en
specifik session, hvor fellows kan fremlægge deres foredrag. Afviklingen vil foregå på engelsk.
Fellows inviteres til galla middag. Returnere til København lørdag morgen.
Bestyrelsen vil kontakte samarbejdspartner i  Industrien med henblik på økonomisk støtte til projektet.
Hvad angår kontingent til EFORT er medlemskontingent for 2001 indbetalt, 4 Euro per betalende medlem.
 
9. Dansk Medicinsk Selskab:
Referat fra møde udleveres.
 
10. Kirurgisk Forum, møde 28.01.2002 Domus Medica:
DOS er vært ved næste møde i Kirurgisk Forum, den 28.01.2002 i Domus Medica. Dagsorden vil blive
udfærdiget ved formanden. Samme dag bestyrelsesmøde i DOS.
 
11. Eventuelt:
Medlem udtrykker bekymring for en stigende frekvens af aflysninger af A-kursus. Henvendelsen
videresendes til Uddannelsesudvalget.
                                         
Ref.
Bjarne Møller-Madsen
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