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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
TORSDAG D. 25.10.2001
KL. 14.00-17.00
Hotel Scandinavia,
Directors Room
Amager Boulevard 70
2300 København S

Tilstede:
Klaus Hindsø, Hans Peter Jensen,Bjarne Møller-Madsen, Michael Nielsen,
Per Thomsen, Erik Tøndevold.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste Bestyrelsesmøde, 03.09.01.
3. Meddelelser fra Formanden
4. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget
5. NOF
6. DOS-Bulletin
7. Årsmøder:
a) Guildal forelæser, efterår 2002
b) Standpriser og udst. planer
c) Kontrakt for de næste 3 år
d) Placering
e) Årsplaner og terminer/deadlines for 2002
f) Symposier
g) Internat møde om DOS-moders placering og opbygning
8. Follow-up på møde med ”subspeciale” selskaber . E-kurser.
9. Dansk Medicinsk Selskab
10.Eventuelt

1.Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Referat fra møde den 03.09.2001 godkendt.
3. Meddelelser fra Formanden:
1) Invitation modtaget til 9. EFFORT INSTRUCTIONAL COURSE, Polen, Krakow 24.26.10.2002. Kurset annonceres i Bulletinen.
2) Bestyrelsen har modtaget brev fra Dansk Selskab for Håndkirurgi samt Dansk Selskab for
Skulder og Albue Kirurgi. Bestyrelsen byder et symposium om scaphoideum fraktur
velkommen. Symposiet placeres i programmet for Forårsmødet 2002. Desforuden accepteres
ansøgning om symposium med titlen: Luksationsfraktur i albue. Symposiet placeres i
programmet for Forårsmødet 2002. Bestyrelsen anbefaler et forløb på op til 90 min.
3) Patientklagenævnet ønsker nyansættelse af 2 interne samt 2 externe konsulenter.
DOS skal forestå den faglige bedømmelse.
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4) Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Univirsitets Hospital er forbeholden over for bestyrelsens
udmelding angående lands- landsdelsfunktionerne.
Bestyrelsen ønsker at fastholde sin udmeldning samt at regionaliseringen som beskrevet,
støttes fuldt ud af bestyrelsen.
5) To medlemmer har spurgt til opdateringen af DOS’ hjemmeside – man ønsker adgang til
flere informationer. Bestyrelsen kan meddele at hjemmesiden aktuelt er under opdatering ved
redaktøren.
6) AAOS har sendt invitation til DOS. Klaus Hindsø vil deltage.
4. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:
Hans Peter Jensen (HPJ) kunne oplyser at målbeskrivelsen er under revision. Tanken er at
aflevere den i december 2001. HPJ har givet indlæg ved UEMS angående CME registrering.
HPJ har anbefalet ensartede regler, for de europæiske lande.
5. NOF:
Formanden har modtaget en meget positiv evaluering af Nordisk Børneortopædisk Føderations
kursus i Göteborg, 12.-14. september 2001, ”Fractures in Children”
Desforuden er der modtaget materiale om et avanceret kursus i Artroskopisk Kirurgi, 14. –
17. marts 2002, Sverige. Kurset vil blive annonceret i Bulletinen.
6. DOS-Bulletin:
Klaus Hindsø oplyste at annonceindtægten er reduceret samtidig med produktionsudgifter er
steget. Bestyrelsen diskuterede flere tiltag.Annoncepriserne fortsætte uændret for 2002.
7. Årsmøder:
Mere plads til udstillere er ønskeligt. Bestyrelsen diskuterede muligheden for anvendelse af et
større areal ved Efterårsmøderne. Nogle firmaer har afgivet ønske om at afholde workshops.
Muligheder herfor blev diskuteret. På SAS-Radisson, Copenhagen forefindes pladsen allerede.
Klaus Hindsø vil kontakte Kolding Fjord med henblik på internatmøde 10.-11.januar 2002.
Program udfærdiges ved sekretæren.
DOS Honorary Lecturer, forårsmødet 2002: Formanden vil invitere nyudnævnt professor,
overlæge,dr.med. Keld Søballe, Aarhus Amtssygehus til at holde denne.
Guildal forelæsning, efteråret 2002: sekretæren vil kontakte Leon Root som er inviteret, men
endnu ikke har svaret.
Angående kontrakt med Radisson SAS Scandinavia Hotel, vil Klaus Hindsø tage kontakt til
konsulent Pia Jørgensen med henblik på dette. Sekretæren deltager.
9.Dansk Medicinsk Selskab (DMS):
Repræsentantskabsmøde 15.11.2001. Bestyrelsens medlemmer samt formanden i
Uddannelsesudvalget er repræsentanter.
Aktuelt har der været en del mødeaktivitet omkring afholdelsen af A-kurser – emnet har
overvejende været det økonomiske ansvar som Sundhedsstyrelsen ønsker placeret decentralt.
Denne holdning har medført en del brevveksling DMS fastholder, at ansvar såvel det
økonomiske som det administrative alene bør være placeret i Sundhedsstyrelsen.
Det understreges, at DOS på ingen måde kan påtage sig ansvaret for såvel det økonomiske
som det administrative arbejde der er relateret til A-kurser.
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