
MØDEREFERAT
DOS bestyrelsens møde med ”subspeciale” Selskaberne

Fredag d. 11. januar 2002 kl. 10.00
Munkebjerg Hotel, Vejle

 
 

Til stede:
Frank Linde (Dansk Fod- Ankelselskab)
Cody Bünger (Rygkir.selskab)
Per Kjærsgaard-Andersen (Interessegruppen for Hofte- og Knæalloplastik)
Kjeld Hougaard (Ortopædisk Traumatologi)
John Jakobsen (Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi)
Bjarne Møller-Madsen (Dansk Børneortopædisk Selskab)
Michael Krogsgård (SAKS)
 
DOS Bestyrelse:
Per Thomsen
Erik Tøndevold
Klaus Hindsø
Bjarne Møller-Madsen
Michael Nielsen
 
 
Dagsorden:

Godkendelse af dagorden1.
Interessegruppens/subspecialets undervisningstilbud til DOS medlemmer2.
Opbygning af disse undervisningstilbud.3.
Placering i relation til DOS årsmøder.4.
CME point tildeling5.
Økonomi6.
Eventuelt7.

 
 
1.Dagsorden godkendt.
 
 
2. Repræsentanterne fra subspeciale selskaberne var generelt meget positive.Alle udtryke at
”subspecialerne” kunne supplere de kommende DOS møder med diverse tilbud. Generelt vil undervisningen
blive givet på avanceret fase IV niveau. Flere ytrede ønske om tværfaglig symposier (neurologer og
rheumatologer, pædiater og lign.) Flere af repræsentanterne gav udtryk for nødvendigheden af en
”basisøkonomi” blev stillet til rådighed ved Dansk Ortopædisk Selskab.
 
3. De enkelte subspecialer er ansvarlige for opbygning af undervisningstilbuddet. Program og budget skal
godkendes af DOS bestyrelsen. En vejledende manual vil blive udleveret til subspecialerne. Alle
repræsentanterne fandt en skriftlig evaluering af de enkelte symposier nødvendig. DOS bestyrelsen
udarbejder skema hertil.
 
4. Den kommende struktur for årsmøderne i Dansk Ortopædisk Selskab blev gennemgået. Subspecialerne
havde ingen indvendinger mod symposiernes placering.
 
 
5. Der vil ikke blive givet specifikke CME point for at deltage i symposierne
 
6. Hvad angår økonomien for disse symposier, anbefalede bestyrelsen, at subspecialerne var opmærksom
på, at ansøge NOF om økonomisk støtte. Desforuden, at inddrage skandinaviske kolleger i undervisningen.
Om der skal stilles et basisbeløb til rådighed fra Dansk Ortopædisk Selskab vil blive diskuteret i
bestyrelsen. Ikke-DOS medlemmernes deltagelse ved tværfaglig symposier blev diskuteret. Ingen endelige
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beslutning.
 
7. Subspeciale-repræsentaterne blev opfordret til at finde repræsentanter til EFORT Scientific Advisor
Gruppen. Svar mailes til sekretæren.
Formanden orienterede om fagområder i den lægelige specialestruktur. DOS har oplyst Dansk Medicinsk
Selskab om aktuelle fagområder inden for ortopædien. Uddannelsesregler inden for de enkelte fagområder
blev diskuteret. DOS bestyrelse vil med henblik på ensartethed i opbygningen af disse regler, komme med
forslag til disposition.
Når de enkelte subspecialer har indsendt deres forslag, vil de blive behandlet af bestyrelsen som vil
videresende udkastet til Dansk Medicinsk Selskab.
 
Bjarne Møller-Madsen
21.01.2002
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