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BESTYRELSE, UDDANNELSESUDVALG OG FAGOMRÅDER

1.

Velkomst. Formanden bød velkommen.

2 DRG–status for takster. Fagområderne. Svend Østgaard orienterede, kunne således oplyse at der ikke
havde været møder med Sundhedsstyrelsen i en længere periode formentlig pga. af manglende kontinuitet i
personalegruppen. Ved møderne havde der således ved hvert møde været fremmøde af ”forskellige djøffer”.
Hans V Johannsen efterlyste information fra DRG gruppen i form af mail-sharing. Karsten Thomsen beklagede de
store spring, i takster på typisk 50 000 kr., ønskede differentiering. Således at ”lange forløb” kunne få bedre takst.
Kjeld Hougaard anførte at der bør være specielle takster for patientforløb hvor der var skade på flere
organsystemer. Sessionen afsluttede med af Fagområderne mødes med Svend Østgaard mhp input til DRG
udvalget. Svend Østgaard vil indkalde og udfærdige dagsorden til møde i Middelfart.
3. Specialeplanlægning. Sekretæren repeterede indhold i baggrundspapirer udgivet af Sundhedsstyrelsen.
Bad Fagområderne komme med udtalelser desangående til Bestyrelsen mhp et fælles fodslag ved kommende
møder med myndighederne. Fagområderne tilkendegav at de ville sende et papir til Bestyrelse med deadline
15.maj 2007.
4. Udvalgte kernediagnoser og – markører. Næstformanden fik fra Fagområderne forslag til kernediagnoser
samt kernemarkører til videre bearbejdelse. Fagområderne vil sende papir om emnet til Bestyrelsen, deadline
15.maj 2007.
6. Uddannelsesudvalget. Se venligst referat fra møde mellem Bestyrelsen og UDDU, 11 januar 2007.
Vedrørende Specialespecifikke kurser som afholdes af Fagområderne defineres indholdet af Fagområdet.
Fagområder indstiller delkursusleder til UDDU som skal vurderer forslag og acceptere/udbede Fagområdet
fremsende brev på anden kandidat. Fagområderne vil indsende forslag til E-kurser til UDDU.
7. Referenceprogrammer. Status og forslag fra Fagområder. Fagområderne vil indsende forslag til fremtidige
Referenceprogrammer. Ved mødet blev foreslået ”Diagnosticering og behandling af rotator cuff læsioner”.
Johnny Keller vil komme med forslag til program for Sarkomers behandling.
8. Symposie plan. Guildal forelæser, rulleskema. Rulleskema for hvilket Fagområder der er ansvarlig for
årets Guildalforelæser blev fremlagt og accepteret. Vil blive tilgængeligt på hjemmesiden. Fagområderne vil
sende Symposietitler til Sekretæren mhp udfærdigelse af ”rulleskema” tilsvarende eksisterende for
Guildalforelæser.
9.

Eventuelt. Næste møde 18. januar 2008, Middelfart.

10. Møde med Industrien. Kasserer havde inviteret samarbejdspartnere fra Industrien. Formanden bød
velkommen til Fischer bla. bla., Metronic, orthoconcept ??, hemax, lars, aesculap,donjoy,biomet,orthotec + ?? og
takkede Industrien for deres aldrig svigtende interesse for DOS møderne og selskabet i almindelighed. Industrien
havde et fælles ønske om en bedre tilkørsel til vore møders udstillingslokaler. Angående pladsernes størrelse var
der delte ønsker, nogle ønskede en bedre placering, aldrig i et hjørne, andre et større areal. Samstemmende
blev der ønsket ét stort lokale frem for flere mindre. Odenses udstillingsareal blev af flere nævnt som værende for
”lille”. Aalborgs areal blev beskrevet som decideret dårligt grundet manglende samling af arealet. Fredag
eftermiddag blev af flere anført som værende tiltagende uinteressant for udstillerne – besøg til standende var for
ringe. Onsdags workshops var et meget positivt tiltag som alle gerne ville deltage aktivt i - klare retningslinier for
industriens deltagelse i disse blev efterlyst. Nogle foreslog ét årligt møde af tre dages varighed uden økonomisk
tab for DOS i forhold til aktuelle aftale. Frokostservering i udstillingsarealerne var et meget positivt tiltag og
ønskedes videreført fremover.
Afslutningsvis blev det vedtaget at der skulle afholdes ét årligt møde mellem DOS og Industrien. DOS indkalder
til disse møder.
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