REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DSSAK 10/12 2015
• TIL STEDE: Bo, Janne, Steen, Michael ,Andreas, Inge. Afbud Lars Henrik.
1. Dagsordenen godkendes. Referatet fra mødet 21/10 præciseres. Bo svar til forsvaret omkring
skulderluksation og militærtjeneste er , at personer med primær luksation der IKKE er opereret
ikke er egnede til tjeneste, - men at personer med primær luksation der ER opereret og ikke har
haft recidiv anses for egnede.
2. Orientering fra formanden. Bo oplyste at han har fået indkaldelse til sixtus møde. Det aftaltes at
Janne deltager i stedet. Michael vil komme med pico spørgsmål til korte kliniske retningslinjer for
AC luksation og deltage i 12/12 mødet sammen med Janne. De eksisterende korte kliniske
retningslinjer skal på hjemmesiden (IH). Albuealloplastik blev kort diskuteret. Der laves 110 om året
primært i Århus og Herlev, lidt i Odense. Det var ønskeligt hvis der var en samordning af
protesetyper.
3. Nordisk skuldermøde. Bo har skrevet til de øvrige nordiske selskaber og bedt om at programmet
rundsendes. Endnu ikke fået tilbagemelding fra Finland. Indbydelse til industrien er udsendt og
Steen har allerede flere tilmeldinger. Bo vil spørge de nordiske selskaber om de har kenskab til
yderligere firmaer der ønsker at udstille. Mødet er forsøgt annonceret i Acta men dette er afslået.
Ih kontakter Dansk Sportsmedicin for annoncering der. Steen præsenterede internetportalen til
tilmelding, den er endnu ikke linket til hjemmesiden, vi mangler et oplæg fra Lars Henrik, - Bo vil
kontakte ham. Det endelige program udsendes først når vi har abstracts på plads.
4. Skulderakademiet. Der har ikke været tilmeldinger til 5/1. Det blev besluttet at der i forlængelse af
panummødet tilbydes en klinikdag den 19/4 på henholdsvis Herlev og Bispebjerg. Michael vil lave
et oplæg og sende en liste over uddannelsesansvarlige overlæger til IH, som annoncerer det på
hjemmesiden – Andreas vil lægge det ud til YL.
5. Alloplastikregistret. Intet nyt. Det nye registreringsskema opstarter ved årsskiftet.
6. Uddannelsesudvalg. Se punkt 4.
7. Økonomi. Ingen bemærkninger. Der er betalt ca 10.000 for oprettelse af betalingsportalen, men
den kan anvendes fremadrettet.
8. Evt. Steen oplyste at det afholdte A-kursus havde været godt. Foreslog at der blev lavet en liste
over post-test spørgsmål, og det blev drøftet om selskabet skal have en mere aktiv rolle i kurset.
Næste generalforsamling ligger ved Det nordiske møde, og vedtægterne skal vedhæftes næste
indkaldelse til bestyrelsesmøde med et overblik over hvem der er på valg. Næste møde er tlf. møde
4/2 2016 kl 20.00 Birgit Juul og Lars Henrik skal deltage.
Inge Hvass

