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1. Godkendelse af Dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Landsdækkende Forskningstræningskurser. Speciale specifikker. (SO).

God overensstemmelse mellem kurser i Region Nord og Syd. Region Øst ønsker tværfaglige kurser og ikke
landsdækkende. Dog er der ikke taget beslutning i det regionale råd endnu. Møde i Region Øst afventes således.

I Region Syd ansættes forskningslektorer til at forestå forskningstræningskurserne i Region Syd.

3. Fremtiden for E kurser (FBC, SO).

E kurserne bliver arrangeret som tværgående kurser arrangeret af fagområderne. E kurser kunne eksempelvis
være: a. Det accelererede patientforløb, b. NIP, c. Kvalitetssikring. d. Forsikringsmedicin.

4. Forum for Uddannelsesansvarlige overlæger. Form og emner (SO).

Ved Forårsmødet 2006, Odense vil det være første møde for primært uddannelsesansvarlige overlæge forløbe.
Søren Overgaard vil indlede. Tanken er, at møderne skal give mulighed for at udveksle erfaring samt lade de
enkelte regioner fremlægge eksempler på uddannelsesforløb.

5. Strategi for Efter/Videre Uddannelsen.

a. DOS strategi de næste 5 år.

Næstformanden fremlagde oplæg hertil. Herefter diskuterede man emnerne: marketing. Løbende
pressemeddelelser om højdepunkter i DOS (prisuddelinger, Honorary Lectures etc.)

Hjemmesiden (links til : stillingsannoncer og relevante patientforeninger). Fagområder (udvide det tætte
samarbejde med to årlige møder).

Past President (bestyrelsen diskuterede behovet for at den afgående formand fortsatte en funktionsperiode som
past president. Punktet skal med i Formandens beretning under generalforsamlingen). Funktionsbeskrivelser for
bestyrelsesmedlemmerne blev diskuteret.

b. UEMS og CME: status og tilag.

Claus Hjort Jensen informerede om status. UEMS har fået deltagere fra 32 europæiske lande. Aktuelt fokuseres
på minimal requirements for Orthopaedic training. Aktuelt dækker vor målbeskrivelse disse. Et andet punkt som
diskuteredes er minimal requirements for Training centers in Orthopaedic Surgery. Endelig diskuteredes en
fælles méntabel samt en fælles europæisk patientforsikring.

UEMS kan følges på nettet, www. UEMS.net

Angående CME kurser kan nu søgt godkendt af UEMS med henblik på tildeling af CME-point. Vejledning for
kursusarrangører kan ses på nettet under ovenstående adresse.

c. Workshops: Evaluering. Emner.

Forløbne workshops har været succesfulde. Evalueringen har været i top. Industrien tillige

tilfreds med forløbet.
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d. CME-Akkreditering af DOS-aktiviteter.

Fremover bør medlemmer tilskyndes til at registrerer CME point. Fremover vil DOS møderne blive annonceret
med CME point anført.

e. Symposier: Indhold. Form.

Forløb og indhold af tidligere symposier blev diskuteret. Der var bred enighed om symposiernes værdi både for
yngre og ældre medlemmer. Listen over kommende symposier vil blive forsøgt opdateret ved mødet med
Fagområderne. Hvilke symposier der skal forløbe ved de enkelte møder er alene bestyrelsens ansvar.

f. DOS Fellowship. Kriterier.

Disse blev diskuteret og vil blive taget op ved følgende møder.

6. Eventuelt.

Formanden for Uddannelsesudvalget kunne oplyse, at hovedkursusleder kan sidde i et ukendt antal år.
Sundhedsstyrelsen har ingen regler aktuelt herfor.

Bjarne Møller-Madsen

DOS sekr.

/bb
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