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1. Godkendelse af Dagsorden. Dagsorden blev godkendt.
2. DOS Strategiplan, Cody Bunger. Der henvises til PowerPoint serien på DOS hjemmeside, www.orthopedi.dk .
Indlægget blev rost af mødedeltagerne som visionært og som en god rettesnor for arbejdet i selskabet i årene
fremover. Johnny Keller kommenterede ”missionen” for selskabet – mente ikke at DOS skulle varetage
patienternes interesser primært, men derimod medlemmernes. Karsten Thomsen anførte at en reduktion i opsatte
mål ville være at foretrække, ønskede focus på videnskabelighed i selskabet samt focus på rekruttering til faget.
HV Johannsen mente samstemmende at der burde focuseres på færre emner og at selskabet burde overveje at
åbne mulighed for medlemskab for vore nærmeste samarbejdspartnere eksempelvis sygeplejersker.
Fagområderne anbefalede Bestyrelsen at overveje følgende tiltag om onsdagen før det videnskabelige mødes
start om torsdagen – at arrangere sygeplejerske symposier, at arrangere symposier sponsoreret alene af firmaer,
at arrangere en Speciality Day, at arrangere E-kurser, at arrangere møder for uddannelsesansvarlige overlæger.
3. Fremtidens akut beredskab. Formanden orienterede om status for sagsforløbet. DOS har nedsat et udvalg.
Udvalget er indkaldt til en række møder i Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen anser området for essentielt for faget
blandt andet i ønsket om fortsat at bevare indflydelse på ledende niveau i behandlingen af den akut
tilskadekomne patient. Området anses desuden for vigtigt når nye kolleger skal rekrutteres til faget foruden
området er vigtigt i uddannelses øjemed.
4. Fremtidens nye Specialeplanlægning. Sekretæren orienterede fagområderne om Sundhedsstyrelsens planer
for dette. Enheden for Planlægning med Lone de Neergaard som formand skal forestå arbejdet i et tæt
samarbejde med de videnskabelige selskaber.
Fagområderne vil til mødet i januar 2007 med Bestyrelsen medbringe skriftlig dokumentation indenfor de områder
der anføres ved Enheden for Planlægning i udleverede noter.
Ved Årsmødet vil Bestyrelsen arrangere et symposium med den nye specialeplanlægning som emne.
5. E-kurser og Symposier. Sekretæren bad fagområderne være aktive i videreuddannelsen af kollegerne med
blandt andet afholdelse af E-kurser som for fremtiden skal være tværgående idet de specialespecifikke kurser
dækker det specifikke. Kurserne kunne med fordel placeres på onsdagene før DOS møderne.
Uddannelsesudvalget bad om en opdatering af fagområdernes tilbud til disse kurser. Sekretæren bad ligeledes
om en opdatering af fagområdernes tilbud på symposier.
6. Fellowship. Formanden orienterede om Bestyrelsens nye tiltag, oprettelse af et DOS Fond Fellowship. Opslag
vil komme i DOS Bulletinen snarest.
7. Fagområdernes indlæg. Fagområderne fraset Dansk Selskab for Håndkirurgi og SAKS orienterede
Bestyrelsen om status og nye tiltag. DSHK har fået ny hjemmeside, www.dshk.org, Dansk ortopædisk
traumeselskab, DOT ligeså, www.dotr.dk .
8. Eventuelt. Intet. Dato for næste møde, 13. januar 2007.
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