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Hovedmenu:
REFERAT BESTYRELSESMØDE
DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
DEN 26.11.2003
Kl. 11.00
Hotel Marselis
Strandvejen 25
8000 Århus C

Tilstede:
Klaus Hindsø, Bjarne Møller-Madsen, Michael Nielsen, Søren Overgaard, Søren Solgaard, Erik Tøndevold.

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat:
Referat godkendt med rettelser.

3. Meddelelser fra Formanden:
NOF: Acta påtager sig i fremtiden at sponsorere Ph.D afhandlinger samt doktor disputatser. Detaljer
omkring sponsoreringen vil blive offentliggjort i Bulletinen.
Marianne Breddam anmoder om at Klaringsrapporten, "Fractura scaphoideum" ændres til et
Referenceprogram grundet store omkostninger relateret til offentliggørelse af Klaringsrapporter. Kassereren
besvarer brevet.
Forslag til bedømmere til overlægestillinger er tilsendt Formanden fraset fagområdet for Dansk selskab for
skulder- og albue kirurgi samt Ryginteressegruppen i ortopædkirurgisk regi.
4. DOS-Bulletinen:
Den nye hjemmesides layout blev præsenteret ved Kassereren.

5. NOF. Generalsekretær:
Jens Kramhøft indstilles af bestyrelsen til posten som Generalsekretær i NOF.

6. EFORT:
Næste Travelling Fellow fra Danmark skal findes til efteråret 2004.

7. Forårsmødet:
Formanden vil sende brev til ledende overlæge Otto Sneppen, Århus Universitetshospital.
Afdelingen anmodes om at arrangere den sociale del af forårsmødet.

8. Valg:
På valg er sekretær samt næstformand i DOS bestyrelsen. I uddannelsesudvalget er en post
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på valg.

9. Symposier:
Bestyrelsen diskuterede muligheden for at arrangere et kursus for introduktionslæger i samarbejde med
Industrien. Dette blandt andet med henblik på at maksimere rekrutteringen til faget.
Dansk Fod- og ankelkirurgisk Selskab har fremsendt emner til symposier i DOS-regi.

10. Guildal Forelæser 2004:
Gerard Engh, Alexandria, USA vil blive inviteret.

11. Honorary Lecture 2004:
Søren Overgaard, Odense Universitetshospital.
12. Internatmøde januar 2004:
Dagsordener blev fremlagt ved sekretæren og godkendt. Udsendes til kontaktpersoner
inden jul 2003.

13. Uddannelsesudvalget:
Der foreligger nyt kompetencekort for langt de fleste fagområder. Nye tiltag indenfor kursusområdet vil blive
diskuteret ved Internatmødet i januar 2004.

14. Medico Industrien:
Informationsbrev blev taget til efterretning.

15. Ugeskrift for Læger:
Traditionen tro ønskede Ugeskrift for Læger en artikelserie skrevet af specialselskaberne.
Man ønsker beskrivelse af væsentlige nyheder og fremskridt indenfor behandling og diagnostik. Sekretæren vil
spørge fagets professorer om der er basis for at deltage i denne artikelserie.

16. Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen oplyser at Center for Evaluering og Medicinske Teknologivurdering (CEMTV) introducerer et
nationalt tidligt varslingssystem. De tidligere varsler vil blive publiceret på centerets hjemmeside:
http://www.cemtv.dk.

17. Inspektorer:
Sekretæren fremlagde en liste over inspektorer i Ortopædkirurgi per 25.11.03, listen vil blive publiceret på DOS
hjemmeside. Bestyrelsen tilstræber at der minimum er 5 inspektorer ansat for hver af de 3 regioner. Aktuelt er der
to ledige stillinger i Region øst. Disse vil blive annonceret på DOS hjemmeside.

18. Bevægeapparatets Årti:
Tidligere planlagt møde med Formand Ivan Hvid måtte aflyses. Formanden vil blive inviteret til nyt møde med
bestyrelsen som ønsker en drøftelse af Dansk Ortopædisk Selskabs fortsatte medlemskab af Bevægeapparatets
Årti.

19. Foreningens vedtægter:
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Foreningens vedtægter er nu reviderede. Vil blive publiceret på DOS hjemmeside.

20. Evt.:
Budget samt program for E-kursus, "Revisions Alloplastik" blev godkendt.
Maj 2005 skal Dansk Ortopædisk Selskab være vært for de Nordiske Ortopædkirurgiske Bestyrelser.
Præliminært program blev drøftet.

Ref.
Bjarne Møller-Madsen
/bb

Send e-mail til Selskabets webmaster med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 29. August 2009
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