Dansk Ortopædisk Selskab

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
møde mellem
BESTYRELSE og Uddannelsesudvalget (UDDU)
Torsdag d. 19. januar 2017 kl. 15.00 – 16.00
Signatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart, lokale Lillebælt

Deltagere fra Bestyrelse og sekretariat:
Morten Schultz Larsen (MSL), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Klaus Hindsø (KH), Marie Fridberg (MF),
Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Frank Damborg (FD), Søren Kold (SK) og Gitte Eggers (GE) (ref.)
Deltagere fra Uddannelsesudvalget:
Susanne Mallet (SM), Andreas Balslev-Clausen (AB-C), Jan Duedal Rölfing (JDR), Jakob Klit (JK) og
Eske Brand (EB)

REFERAT
Punkt
1.

Bilag

Emne
Beslutningsprocesser mellem DOS og UDDU:
Mødet var sat op primært for at drøfte processen med flytning af DOS´ uddannelsesdag fra
maj til afholdelse i forbindelse med DOS kongressen. MSL pointerede, at bestyrelsen
undskylder, at UDDU ikke var blevet orienteret tidligere i forløbet.
Baggrunden for flytning af uddannelsesdagen er udelukkende et sparsomt fremmøde. Det
er de samme overlæger, der møder op, medens der ikke er den store deltagelse fra de
kliniske vejledere. Dette er uheldigt, da den lægelige uddannelse i meget høj grad er
baseret på kompetancevurdering. Bestyrelsen mener derfor, at der vil være store fordele
ved at flytte uddannelsesdagen til kongressen, hvor der er tilgang til stor viden og et bredt
varieret udvalg af foredrag. AB-C orienterede om, at der på uddannelsesdagen var et godt
flow af deltagende læger på alle niveauer, fra stud.med., yngre læger og ældre læger. OR
pointerede at dette også er tilfældet på kongressen.
SM erindrede om, at det er svært for unge læger at få fri til deltagelse på kongressen, hvis
ikke de skal holde foredrag. OR pointerede, at det netop er et argument til at få fri, at der
er så store uddannelsesmæssige aktiviteter på kongressen. Emnet er drøftet i udvalget for
ledende overlæger og tages desuden op i Kirurgisk Forum.
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2.

Økonomi: hvordan finansieres UDDU aktiviteter uden for DOS Kongressen:
AB-C spurgte, om UDDU kan få tilskud fra DOS til andre aktiviteter end
uddannelsesdagen. Der var i DOS bestyrelse enighed om, at der fremadrettet vil være
mulighed for støtte, afhængig af formål og baseret på ansøgning med budget. Ansøgninger
vil derefter blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde i DOS.

3.

Muligheder for uddannelsesaktiviteter ved DOS Kongressen:
Virksomhedssponsorerede workshops for de helt unge læger blev foreslået, men SK mente
at forskning er mere tiltrækkende end workshops. Afholdelse af workshops på kongressen
vil blive drøftet med industrien på mødet med industrien fredag d. 20.1.2017.
Det besluttes, at SK udarbejder forslag til UDDU-aktiviteter på kongressen.
Der er enighed om, at UDDU kan gå videre med arbejdet med at flytte uddannelsesdagen
til kongressen og med deres øvrige aktiviteter.

4.

Holdning til samarbejde mellem DOS og YODA:
DOS og YODA arbejder sammen på bedste vis. Der afholdes fortsat 2 årlige møder med
informationsudveksling. Der skrives referat fra disse møder.

5.

Eventuelt:
Valg til formandskab fremover: I UDDU var der skuffelse over, at man ikke var blevet
hørt i forbindelse med indstilling af kandidat til formand for eget udvalg ved den netop
overståede generalforsamling. KH erindrede om DOS´ vedtægter, i henhold til hvilke, der
kan opstilles en kandidat indtil en time før generalforsamlingen, hvilket gav UDDU
mulighed for selv at foreslå en kandidat.
KH orienterede om processen ved bestyrelsens valg af forslag til kandidater til
bestyrelsesposter, og at UDDUS formand siden 2011 har været en del af den samlede
bestyrelse.
MSL sluttede med at takke for fremmødet.
Mødet sluttede kl. 16.15
Referatet er godkendt på DOS´ bestyrelsesmøde 8. marts 2017

REFERAT DOS + UDDU 2017.01.19_MSL/ge

