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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 17.00-20.00

Hos Benn Duus
DAGSORDEN

Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen, Benn Duus, Sajida Afzal, Bo Sanderhoff Olsen,
Steen Lund, Finn Bjarke Christensen, Benny Dahl

Benn Duus meddelte at næstformanden og sekretæren er delegerede i EFORT
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling
Disse referater forelå endnu ikke. Vil foreligge ved næste bestyrelsesmøde
3. Meddelelser fra formanden:
a) den nye bestyrelse
PKA bød velkommen til det første møde med den nye bestyrelse. Finn
Bjarke Christensen repræsenterede Uddannelsesudvalget og forventes
formelt at blive valgt til formand for udvalget. Det er aftalt med Kjeld
Søballe og Søren Overgaard at de inviteres til bestyrelsesmøderne en gang
hver halve år efter NOF mødet i Amsterdam
b) kommende bestyrelsesmøder frem til maj 2009
Den fremsendte liste blev gennemgået og godkendt.
c) specialeplanlægning
Man orienterede om dagens møde i Sundhedsstyrelsen og mødet med
fagområderne. Kapitel 7 gennemgås d. 4. juni.
d) evalueringskriterier for indgang i hoveduddannelse
Søren Overgaard er formand for arbejdsgruppen på dette område. Der er
førstkommende mandag en møde m.h.p. de udarbejdede
evalueringskriterier. PKA fandt at samtlige specialer bør gå i gang med de
nye kriterier samtidig.
e) NOF – 2010
Se nedenfor.

f) DMS
Det er særdeles vigtigt at vi er meget tæt på Dansk Medicinsk Selskab
(DMS). Det er derfor besluttet at den afgåede formand er kontaktperson til
DMS. Den nye formand Michael Hasenkamp har deltaget i et af selskabets
bestyrelsesmøder, og der er skabt en god kontakt. Omkring fagområdet akut
medicin er Peter Gebuhr udpeget til styregruppen og Niels Dieter Röck til
arbejdsgruppen.
Fremover tages dette op på hvert bestyrelsesmøde og som udgangspunkt
deltager formand eller næstformand i møder i DMS.
g) SST's kirurgi projekt og arbejdsgruppe vedr. lumbale spondylodeser
Der skal tages kontakt til Sundhedsstyrelsen vedr. kirurgiprojektet.
h) Diverse henvendelser
Formanden gennemgik de henvendelser der havde været til selskabet siden
sidste bestyrelsesmøde.
i) Æresmedlemmer – status
Formanden har igangsat et arbejde med en samlet registrering af alle
æresmedlemmer. Emnet sættes på dagsordenen ved selskabets
internatimøder.
j) Eventuelt
Sammensætningen af den nye bestyrelse vil blive meddelt Dagens Medicin.

4. Akut Medicin
Orientering ved Benny Dahl fra mødet d. 13. maj vedr. ATLS og DASAIM
Benny Dahl orienterede om mødet d. 13. maj på Rigshospitalet mellem
formanden for DASAIM og formanden for ATLS Danmark Lars Bo Svendsen.
Initiativtager til mødet var DASAIM med det formål at få belyst de interne
arbejdsgange i ATLS. Man aftalte på mødet at fortsætte samarbejdet.
Niels Dieter Röck var d. 13. maj til møde vedr. fagområde Akut Medicin. PKA
redegjorde for forløbet omkring indførelsen af fagområdet Akut Medicin og de
mulige konsekvenser for det ortopædkirurgiske speciale. Dette blev nævnt på
generalforsamlingen i Ålborg og bliver fremhævet i referatet fra
generalforsamlingen. Der vil blive udarbejdet en beskrivelse af bestyrelsens
holdning.

5. Årsmødet 2008 i København – vedtagelse af råskitse for mødet mm.
Der har været flere henvendelser vedr. symposier. Formen for mødet blev
diskuteret, herunder ændringen af frokostens placering. Rigshospitalet
ortopædkirurgisk afdeling står for toast master, fest-taler og underholdning.
Titlen Presidential Guest Lecturer blev vedtaget.
Det blev vedtaget at vi stiler mod fra 2012 at afholde et årligt møde i efteråret. I
lyset af kombineret EFORT og DOS forårsmøde i København i foråret 2011 og

efterårsmøde 2011 i København, var der i bestyrelsen enighed om at planlægge
det først et-års møde i efteråret 2012 i Ålborg.

6. DOS Bulletin – vedtagelse af opsæt af sidste Bulletin før DOS møderne
En mere detaljeret oversigt over årsmøderne i DOS Bulletinen vil blive
udarbejdet.

7. Hjemmesiden
Vedtægtsændringer
De to vedtægtsændringer skal føres ind på hjemmesiden.
8. Uddannelsesudvalget
Udvalget er velfungerende med en stor indsats fra hovedkursusleder Per
Wagner Kristensen. Der stiles mod en optimering af udarbejdelsen af referater
fra udvalgets møder. Bestyrelsen anmoder uddannelsesudvalget om at Claus
Möhe og Marianne Breddam informerer løbende i form af referater tilsendt
uddannelsesudvalget vedr. arbejdet om uddannelsesmuligheder i privat regi. Et
arbejde iværksat af Sundhedsstyrelsen. .
9. Økonomi
Kasseren informerede om at selskabets økonomi fortsat er tilfredsstillende.
10. NOF 2010
På sidste bestyrelsesmøde er det besluttet at Per Kjærsgaard-Andersen og Bo
Sanderhoff Olsen fremover varetager den primære kontakt vedr. de økonomiske
forhold; særligt set i lyset af at forårsmødet i 2010 afholdes sammen med NOF.
Forskellige prismodeller blev diskuteret.
11. EFORT
PKA informerede om at han under generalforsamlingen i Ålborg blev kontaktet
af Wonderful Copenhagen vedr. hotelreservationer for EFORT 2011 som
afholdes i København.
M.h.t. Visiting Fellowships er der dead-line omkring 1. juni 2008 for
ansøgning. M.h.t. Travelling Fellowship har vi mulighed for at udpege en
kandidat til oktoberopholdet som foregår i Litauen. Man kunne i DOS
Bulletinen efterlyse beskrivelse fra afdelingerne på typiske kandidater. Det
kunne også være en opgave for uddannelsesudvalget. Vi har anmodet en række
danske afdelinger om at tilbyde ophold for Visiting Fellowship. Der er indtil nu
kun kommet svar fra en afdeling i Danmark. M.h.t. EBOT er der sparsomt nyt
og der var enighed om det problematiske i at en bestået eksamen der ikke er
kompetencegivende.

12. DOS fonden
Det er fortsat næstformandens opgave at stå for den løbende kontakt til
ansøgerne og forestå uddelingerne. PKA orienterede om de problemer der har
været ved donation og efterfølgende afslag på de indsendte abstracts. Fremover
kan man kun søge efter man har fået antaget et arbejde, men inden man deltager
i kongressen.
13. Eventuelt
Der er fremsendt ansøgning vedr. Göran Bauer Grant.
Benny Dahl
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
9. juni 2008

