Referat DFAS bestyrelsesmøde 22. OKTOBER 2014:
1. Konstituering
a. Startede med en velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer, der fortalte lidt om
hvad de gerne vil arbejde med fremover. EHP vil gerne at DFAS bliver en yngre
forening og at vi opruster med aktiviteter, der kan fange de unge læger. KKN mener
der skal nyt basiskursus i gang. Herefter konstitueredes bestyrelsen; LD fortsætter
som formand, IK fortsætter som sekretær og MB vil gerne overtage kassererposten.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Godkendes uden kommentarer
3. Status, kursus- og mødeaktivitet
a. 1.maj møde, som besluttet på generalforsamlingen, holdes den 8.maj 2015; Vi
diskuterer de forskellige emner; fasciitis plantaris (som oprindeligt var planen)
bliver formentligt behandlet på et løbesymposium, der ligger snært på tidsmæssigt
og vi er i tvivl om hvor mange der ville være interesserede i dette emne. Diskuterer
forskellige emner og beslutter for Hallux valgus; pitfalls, teknik, saving surgery,
minimal invasive surgery. KKN og JKJ vil læse litteratur og finde frem til et par gode
foredragsholdere. LD og IK kan fortsat stå for det praktiske.
b. Kadaverkursus; dato 23.-24.04.15, Panum Instituttet. Det ligger tæt
på/sammenfaldende med Instructional Course i Bruxelles, men vi beslutter at
fastholde den allerede offentliggjorte dato for kursus. MB arrangerer, og
undervisere er på plads. Overskuddet fra sidste kursus skal bruges til at købe
dissektionsudstyr til de kommende kurser. MB vil snarest udforme et færdigt og
udførligt program, således at tilmelding og ”reklameposters” kan udsendes. IK vil
sørge for at udsende info til medlemmer samt til YODA så snart det er færdigt.
c. DFAS-mødet under DOS 2015; her vil vi forsøge at få fat i canadisk foredragsholder
Timothy Daniels, som JKJ hørte et fremragende foredrag af på EFAS vedrørende
hulfodsproblematik.
4. Eventuelt
a. KKN uddyber vedr ønske om basiskursus i fod ankel kirurgi. Dette kursus skal være
meget kirurgisk teknik-rettet og indeholde alle de ”enklere indgreb” bl.a.
forfodskirurgi. Vi diskuterede om der både skal være et flerdages basiskursus eller
det skal erstattes af én dags møder/kurser. Vi landede vist i første omgang på at
satse på éndags-møder, hvor hvert emne så kan gentages rundt i de enkelte
regioner, så vi når ud til alle. Møderne skal omhandle et ganske præcist defineret

emne, hvor der så gås i dybden og evt øves praktisk, hvis det er muligt. IK og EHP vil
prøve at lave en emne-liste og strategi over møderne. EHP vil tale med YODA´s
formand, hvad de tænker ift sådanne møders evt indhold og udformning.
b. LD holder møde med firmaerne torsdag på DOS, hvor emnerne er;
i. om firmaerne vil deltage (økonomisk) i at holde mindre møder ude i
regionerne i form af ”gå-hjem-møder” for at fange flere af de yngre kirurger.
Dette kunne evt være de ovenfor omtalte møder.
ii. Hvad de forventer af deres medlemskab og om de er tilfredse med det
aktuelt
c. JKJ vil gerne helt overtage opdateringen af hjemmesiden. Der er noget med den
måde DOS har arrangeret det, som gør at alt skal gennem flere hænder før det
kommer op på siden og det er lidt omstændeligt og langsomt. Vi har jo tidligere
sagt ja til den model DOS tilbød os, for at der ikke skulle være én af os der ”hang”
på det, men nu prøver JKJ om det kan lade sig gøre i det omfang han gerne vil det.
d. IK forespurgte om man mente det var i orden kun at invitere de firmamedlemmer til
deltagelse på A-kursus, som var DFAS medlemmer. Man var enige om at A-kursus
ikke har noget med DFAS at gøre, men at det står kursuslederen frit at invitere dem
man vil, til det man vil.
Møder i 2015 (book kalenderen allerede nu):
28. januar kl 17-20, Odense Universitets Hospital (OUH), UAG-lokalet
8.maj kl 8-9 (inden 1.maj mødet), Auditoriet, Frederiksberg Hospital
19. august kl 17-20, OUH, UAG-lokalet
21.oktober (under DOS) efter DFAS generalforsamling + efterflg middag

TO DO:
MB:
Lave invitation til dissektionskursus snarest med tilmeldingsoplysninger, tid, sted osv.
Sendes til IK, der mailer til medlemmer og YODA mhp stor udbredning.
MB:

Overtage konto og kort fra CWH.

LD:

Referat fra firmamøde samt booke auditorium på Frederiksberg til 8.maj mødet.

JKJ:
Kontakt til Timothy Daniels mhp foredrag onsdag uge 43, 2015 samt opdatere
hjemmeside.
JKJ og KKN: finde foredragsholdere til 8.maj mødet vedr HV.
EHP og IK: Lave emneliste og udformning éndagskurser i samarbejde m Yoda

Referent: Inge Lunding Kjær
24. oktober 2014

