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DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 24. oktober 2007 kl. 10.00 – 13.00
SAS Radisson
Tilstede: Cody Bünger, Per Kjærsgaard-Andersen, Bo Sanderhoff Olsen, Sajida
Afzal, Benny Dahl.
Fra uddannelsesudvalget: Niels Wisbech, Finn Bjarke Christensen, Thomas Lind,
Michael Brix, Per Wagner Kristensen
Fraværende: Marianne Breddam
Uddannelsesudvalget deltog af tidsmæssige grunde fra mødets begyndelse til og med
behandlingen af punkt 5 på dagsordenen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med enkelte kommentarer.
2. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet 24. september 2007 blev godkendt med de ændringer der var
foretaget via mail-korrespondance. Det blev vedtaget at der fremover tilgår kopi af
referaterne til uddannelsesudvalget.
3. Meddelelser fra formanden
Regionsplan
CB understregede behovet for at DOS i forbindelse med den igangværende
regionsplanlægning styrker sin integritet, særligt inden for områderne akutberedskab og
tilstedeværelsesvagt.
FBC kunne oplyse, at man i Region Nord har vedtaget at anæstesiologerne skal overtage
akutmodtagelsen, men at der endnu ikke er uddannet tilstrækkeligt personale.
Turnus og 4-årsregel
CB var 22. oktober 2007 til møde på Christiansborg vedr. den nye turnus-uddannelse og
fire års-reglen. Mødet var arrangeret at FAYL. På trods af anbefaling om 18 måneders
turnus, har Indenrigs- og sundhedsministeren besluttet at lægge sig fast på 12 måneder.
Endvidere skal man have påbegyndt sin hoveduddannelse senest fire efter embedseksamen.
Dette er godkendt af lægeforeningen, men DOS har ikke været involveret i beslutningen, og
indtrykket er at DOS ikke har den nødvendige indflydelse i regionerne, vedr. ortopædi som
en del af turnus.
På det kommende repræsentantskabsmøde i Dansk Medicinsk Selskab 8. november,
bekræftede PKA sin deltagelse som repræsentant for DOS. Der var enighed om at det er
problematisk at ortopædien ikke er direkte repræsenteret i DMS.

Specialeplanlægning
Alle repræsentanter for fagområderne er kontaktet og 8. november som dead-line for
tilbagemelding til bestyrelsen er meddelt, således at bestyrelsen har mulighed for at
gennemgå de indkomne forslag inden bestyrelsesmødet 4. december 2007.
Ortopædiske uddannelsesstillinger
Der er sket en reduktion i antallet af uddannelsesstillinger, og CB foreslog at vi bør anmode
om at få tildelt tre uddannelses yderligere. I øjeblikket er der 50 % flere ansøgere end der
er stillinger.
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4. Årsmødet 2007
BSO gennemgik de praktiske omstændigheder vedr. det kommende årsmøde, og alt synes
velplanlagt. For første gang tillader vi som et forsøg, brug af Mac-computer.
CB er blevet kontaktet vedr. udvælgelseskriterierne til foredragskonkurrencen, og
eventuelle ændringer i vurderingen blev diskuteret.

5. Uddannelsesudvalget
Bestyrelsen og uddannelsesudvalget diskuterede de overordnede principper vedr.
afholdelse af A-kurser. Der var enighed om at del-kursuslederen skal have sin
hovedansættelse på et offentligt hospital, og at spørgsmål vedr. faglige problemstillinger
skal rettes til det pågældende fagområde.
PWK har kontaktet samtlige del-kursusledere for at få bekræftet den planlagte kursusrække.
TL informerede om at der arbejdes på en revideret målbeskrivelse som gøres mere
operationel, m.h.p. Anvendelse i den kliniske hverdag. Dette indebærer bl.a. reviderede
kompetencekort. Dette sker i samarbejde med de kliniske lektorer.

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsesmedlemmer
Behandles på næste bestyrelsesmøde.
EFORT/NOF
PKA har sendt invitation til formændene for de fire nordiske selskabet vedr. kandidater til
det videnskabelige arbejde i forbindelse med EFORT2011, og alle har bekræftet
modtagelsen.
CB, PKA og BD tager til det ekstraordinære bestyrelsesmøde i Berlin 27. oktober 2007,
hvor det forventes at Karl-Göran Thorngren vælges til præsident.
Vedr. NOF2010 i Århus mødet blev det vedtaget at arrangere et snarligt møde vedr. de
praktiske forhold.
Der var enighed om at arrangere bestyrelsesmøde i forbindelse med NOF2008 i
Amsterdam.

Økonomisk status
Selskabets økonomi er uændret tilfredsstillende. Bestyrelsen underskrev regnskabet for
DOS Fonden for 2006.
DOS sekretariat
Det er planlagt at Annette van Hauen påbegynder arbejdet 1. december 2007.
Dagspresse-sager
SA meddelte at alle deltagerne i foredragskonkurrencen havde udarbejdet et resume m.h.p.
udsendelse som pressemeddelelser. SA har sørget for udsendelse til relevante medier inden
afholdelse af foredragskonkurrencen.
Eventuelt
En ansøgning vedr. økonomisk støtte til portal med bl.a. operationskoder og instrukser blev
drøftet. Bestyrelsen afventer dog yderligere information inden endelig stillingtagen.

Benny Dahl
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Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
13.. november 2007
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