DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE
Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 09.00 – 17.00
Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø,
lokale: Eriks Atelier, 3. sal, tv.
Referat
Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:
Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen (MSL), Marie Fridberg (MF),
Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Peter Toft Tengberg (PTT), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE)
ref.
1.
√

2.
√
√
√
√

3.
a.

√

Godkendelse af dagsorden (5 min.):
Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Godkendelse af referat (15 min.):
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 16.1.2019:
Referatet blev godkendt uden ændringer. TJ kan lægge det på hjemmesiden.
Godkendelse af referat fra mødre med ledende overlæger 16.1.2019: Referatet blev godkendt
uden ændringer. TJ kan lægge det på hjemmesiden.
Godkendelse af referat fra møde med fagområder og udvalg 17.1.2029: Referatet blev
godkendt uden ændringer. TJ kan lægge det på hjemmesiden.
Godkendelse af referat far DOS internatmøde 17./18.1.2019: Referatet blev godkendt uden
ændringer. TJ kan lægge det på hjemmesiden.

Strategisk emne til diskussion efter indledning (90 min.)
EFORT og EBOT:
1. UEMS Orthosection: Er det vigtigt? Hvad rør sig? Bør vi have mere opmærksomhed på
udviklingen, og skal vi gå mere aktivt ind i det?
PKA orienterede om historik og samarbejde imellem EFORT, UEMS, Orthosection og EBOT.
EFORT har tidligere støttet EBOT med administrative opgaver, men det samarbejde er nu
ophørt. Både EFORT og ORTHOsection har i samarbejde opfordret EBOT til at revidere
organisationen og det er nu besluttet at begge støtter EBOT med maximalt 25.000 Euro
årligt. DOS betaler 220 Euro årligt til Orthosection og Lægeforeningen betaler kontingent til
UEMS. MF og SK er repræsentanter fra DOS i UEMS Orthosection. MF opfordrer til at EFORT
inviterer Orthosection til at holde det ene af de to årlige møder under EFORT kongressen og
de i øvrigt melder mødedatoer ud i bedre tid.
2. Kliniske retningslinjer på engelsk: Vi forbereder abstracts på engelsk. Hvad er perspektivet?
Er der en reel interesse?
PKA forsikrede om, at der er en reel interesse i EFORT for at få fremsendt danske KKRér for
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derved at inspirere andre medlemslande til at udarbejde KKRér. PKA anbefalede at hele
retningslinjen oversættes og fremsendes til EFORT for derved at synliggøre, på hvilket
niveau en god KKR skal udarbejdes. BSO foreslog, at man beder arbejdsgruppen fra KKR om
olecranonfrakturer om at forestå oversættelsen.
3. Status på ny europæisk forordning om implantatregistrering og sporbarhed. Hvor bevæger
det sig hen? Hvad gør vi?
PKA erindrede om at der historisk har været nogle uheldige sager med problemer med
implantater f.eks. MOM og Bone Lock og sporing af implantaterne. Dette har man i EFORT
regi forsøgt at få ensrettet ved henvendelse til EU, og der er nu efter flere års drøftelse
opnået enighed om, hvordan man fremadrettet skal kunne identificere implantater. Der er
besluttet en ny CE-mærkning, som kan spores på et højere niveau. Fra år 2020 skal alle
nyudviklede produkter påføres denne mærkning, og fra år 2023 skal også alle gamle
produkter samt en række tilstødende produkter kunne spores via den nye CE-mærkning for
at blive godkendt på det europæiske marked. Mærkningen skal revurderes hvert 5. år.
Dette vil blive dyrt for medicoindustrien, hvilket kan medføre at produktsortimentet vil
blive reduceret, således at det faktisk bliver medicoindustrien, som i sidste ende kommer til
at beslutte, hvilke produkter, der skal markedsføres og dermed anvendes.
Industrien har stor interesse i at følge egne produkter via forskellige registre, men der er
enighed om, at det ikke vil være muligt for industrien at købe data via registrene.
Problemet kan løses ved at industrien deltager i arbejdet med registrene, men der kan kun
udleveres anonymiserede data fra registrene.
I UK arbejdes der med en model, hvor industri og klinikere arbejder sammen og kører en
test de første 3 år et nyt produkt anvendes, og først derefter kan der opnås endelig
godkendelse. Produktet kan dog senere trækkes tilbage.
4. EBOT/FORTE. Retning, behov? Hvad dækker prisen over?
PKA orienterede om at der er stor variation i kompetence- og uddannelsesniveau for en
speciallæge i de forskellige medlemslande, ligesom der er stor forskel i længden af
uddannelsesforløb og regelsæt for uddannelsen. Der er i Orthosection under UEMS i
samarbejde med EFORT udarbejdet en fælles europæisk målbeskrivelse, som kan anvendes
som løftestang til de lande, hvor en speciallæges kompetencer ikke er af så høj standard.
I mange andre lande i Europa arbejder man en national eksamen eller opfordrer til at man
tager EBOT eksamen. Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at indføre lægelig specialist eksamen i
Danmark, da vi i stedet har en kompetencestyret uddannelse. EBOT eksamen afholdes på
flere niveauer, der er interim eksamen hvor afdelingen kan teste det teoretiske niveau og
så er der den individuelle specialist eksamen som består af en skriftlig MTC og en mundtlig
eksamen. Aktuelt afholdes eksamen på engelsk og spansk, mange steder arbejder man med
at kunne holde eksamen på det nationale sprog.
DOS er blevet anmodet om at dække udgifter til eksaminatorer til EBOT eksamen. PKA
orienterer om at sådanne udgifter på sigt vil blive dækket ad andre kanaler.
EFORT støtter om op omkring FORTE. FORTE modtager ikke økonomisk støtte fra hverken
EFORT eller DOS.
5. Overordnet status på Dansk Ortopædkirurgi. Hvordan ser vi ud fra EFORT?
PKA orienterede om at der er stor respekt omkring DOS i EFORT, og at DOS har udvist stor
aktivitet ved EFORTS generalforsamlinger, ligesom SO er meget aktiv i EFORT regi.
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Man finder, at dansk ortopædisk kirurgi ligger på et højt fagligt niveau.
6. 6. Samarbejde med industrien.
DOS har ved kongressen 2018 haft udfordringer i forhold til udstillere fra industrien. PKA
oplyste om at problematikken er den samme i stort set alle lande inden for EU, og at disse
problemer i sidste ende går ud over lægers efteruddannelse, hvorfor EFORT arbejder
strategisk med emnet også i EU regi.
Medtech, som er en selvbestaltet faglig organisation for medicotekniske virksomheder,
styres af fem store amerikanske medicotekniske virksomheder, som fastsætter stramme
rammer og regler for organisationens europæiske medlemmers aktiviteter som udstillere
ved kongresser. Overholdes disse regler ikke, kan der udstedes store bøder.
Virksomhederne afholder i stedet egne kurser, som ikke udløser CME points.
Optjening af CME points er vigtige som bevis for speciallægers efteruddannelse og et krav
fra sundhedsmyndigheder i mange lande for at opretholde sin speciallæge autorisation.
Tildeling af CME points ved faglige kongresser har været forsøgt indført Danmark, dog uden
succes. PKA mener at optjening af CME point er vejen frem. For at få CME ratet et kursus
skal man i Europa ansøge UEMS, det gælder også industrien, hvilket giver os muligheder for
styring og samarbejde og det vil modarbejde Medicoindustriens magt over vores videre
uddannelses muligheder og kontrolapparat. UEMS arbejder med sagen. Der bør ikke kunne
indtjenes CME point ved deltagelse i monoindustrielle kurser. Der bør arbejdes mod
optjening af CME point ved deltagelse på kurser og kongresser i DK.
KOMMUNIKATION og INFORMATION (30 min.) TJ

4.
a.

Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)
Der har ikke været kontakt siden sidste bestyrelsesmøde.

b.

√

Ortopædkirurger ikke på traumeteam?:
Emnet blev behandlet på Internatmødet på Sixtus, hvor der blev besluttet, at DOS ikke gør
mere ved sagen.

c.

√

Spørgsmål fra en kollega til erhvervsevnen efter indsættelse af to THA'er:
Der var i bestyrelsen enighed om at vurdering af arbejdsevne altid skal vurderes af
arbejdsskadestyrelsen. FD har svaret spørgeren..

d.

e.

Nyhedsbreve:
Marts: Kvalitetsarbejde: Frank Damborg
April: Orientering om DOS kongressen 2019: BSO, MF og MSL. Delvis selvbetaling.
Maj: Forskning: Peter Toft Tengberg
Der var enighed om, at det er vigtigt, hvordan man kommunikerer ud til medlemmerne at
kongressen afholdes i Jylland, og at der fra og med i år bliver tale om et kongresgebyr.
MSL og BSO skriver om dette på hjemmesiden.
TJ vil sørge for at der fremadrettet på FB orienteres kort om den aktuelle klumme ved link på FB
til klummen på hjemmesiden.
√

Brev fra Habib Horsager vedr. bekendtgørelse om kosmetisk behandling:
Bestyrelsen var enig om at DOS varetager medlemmernes ortopædkirurgiske interesser, ikke
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andre faglige interesser. BSO svarer HH
f.

5.
a.

√

√

Sporbarhed af implantater, fra BM 2019.01.16:
PTT har skrevet et notat, som blev drøftet. Der var enighed om at notatet skal udbygges med en
orientering om forskellen mellem nye og tidligere regler. De nye regler er baseret på regler
udstukket i EU-regi.
PTT udarbejder et mere uddybende dokument, der senere skal lægges på hjemmesiden som
”DOS mener”.

ØKONOMI OG DOS FONDEN (30 min.) MF
Gennemgang af fondsuddelinger foråret 2019:
MF orienterede om de seneste års udbetalinger fra Fonden. Den samlede udbetaling for den
aktuelle uddeling for første halvår bør ikke overstige kr. 100.000, hvis vi skal holde vores budget
for 2019 som vedtaget på Sixtus mødet jan 19. Beslutningen om at forskning i udlandet fortsat
har første prioritet bibeholdes. Eventuelle tvivlsspørgsmål forelægges bestyrelsen til vurdering.
Filen med data for ansøgerne vil blive vurderet af TJ og MSL og sendt til orientering i resten af
bestyrelsen.
GE sender svarbreve til alle ansøgere snarest efter modtagelse af den endelige oversigt.

b.

√

Momsafregning 2. halvår 2018:
Der er betalt moms, og det indbetalte beløb er en del mindre end 2017 på grund af de
lavereindtægter fra DOS kongressen i 2018.

c.

√

Vedr. DOS Fonden og MCI:
Der er enighed om at administration af DOS Fonden evt. skal overgå til en anden advokat.
MF undersøger muligheden hos en anden advokat.

6.
a.

b.

√

DOS KONGRESSEN (30 min,) MSL
DOS kongressen 2020: Orientering om møde på Scandic Falkoner:
MF gennemgik det fremsendte tilbud. Det besluttes at MF og GE går videre med
forhandlingerne.
Kongressen 2020 holdes i uge 43 onsdag, torsdag og fredag, med mulighed for skift fra onsdag
til lørdag, hvis der bliver plads på hotellet. Kongresserne i 2022 og 2024 reserveres til afholdelse
i uge 45 torsdag, fredag og lørdag. Der kan derefter skrives kontrakt med Scandic Falkoner for
de nævnte 3 år. MF kontakter Scandic Falkoner
Orientering fra Gå-hjem-møde på Vilvorde Centret 31.1.2019 om etiske regler vedr.
konferencested og udstillingspriser (lægemiddel & medico):
BSO orienterede om mødet, hvor Medicoindustrien informerede om, hvilke regler, der skal
overholdes ved valg af kongresfacilitet. Der ikke er tale om lovmæssige regler, men regler
Medicoindustrien selv har indgået med en række medikoteknikvirksomheder. Det er ikke muligt
at omgå reglerne, som er gældende på Europæisk plan. Medicoindustrien kan ikke på forhånd
give prækvalifikation til et kongreshotel, ligesom der ikke kan udarbejdes en liste med
godkendte kongresvenues. Sagen drøftes i Kirurgisk Forum og senere med Marie Krabbe fra
LVS.
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c.

√

Teknik DOS kongressen 2019:
Med baggrund i en vurdering fra Claus Varnum (CV) fra VU har graden af ekstern teknik til
kongressen været drøftet ved flere lejligheder. Der er enighed om, at der skal sikres maksimal
sikkerhed omkring teknik, da der er tale om en meget komprimeret foredragsrække med
hurtige skift mellem foredragsholdere.
MF svarer CV, at han fortsat kan arbejde ud fra beslutningen om maksimal sikkerhed vedr.
teknik.

d.

√

Invitation til Guildalforelæser:
Guildal forelæseren har accepteret at deltage i kongressen.
BSO og MF varetager den fremtidige korrespondancen med Guildalforelæser.

e.

√

Status salg til industrien:
Tilmeldingen fra Industrien er til dato ikke særlig høj. Det besluttes, at der skal indkaldes til et
møde med Industrien fredag d. 26. april kl. 12.00 på Gentofte Hospital. Deltagere er BSO, TBH,
MSL, MF og GE. BSO udarbejder en dagsorden. GE udsender invitationen.

f.

√

Temadag oktoberfest til DOS kongressen 2019:
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, om det er
hensigtsmæssigt at festen under DOS kongressen holdes som en temafest. Notatet drøftes, og
det besluttes at fortsætter planlægning som temafest. Det skal ved omtale af kongresfesten på
hjemmesiden og FB tydelig fremgå, at det er helt frivilligt med udklædning. BSO har telefonisk
svarer på henvendelsen.

g.

√

DOT ex. fix workshop under Kongres 2019 - onsdag efter programmet:
Der er fra DOT indkommet forslag om afholdelse af en ex-fix workshop onsdag efter det daglige
program. Forslaget godkendes. DOS stiller lokale til rådighed. DOT vil bede tre virksomheder,
som alle aktuelt er leverandører til specialet, om at stå for levering af materiale. Det er dog en
forudsætning, at virksomhederne deltager som udstillere ved kongressen.
MF svarer DOT.
Det skal fastslås, at det kun er klinikerinitierede workshops, der kan inddrage virksomheder
uden betaling. Alle andre virksomheder kan købe en workshop i henhold til invitationsbrevet
fra MCI. MF skriver tekst om regler for workshops under kongressen.

7.
a.

UDDANNELSESUDVALGET (30 min) SK
Siden sidst:
Der er afholdt møde i UDDU d. 6.3. vedr. ny målbeskrivelse.
Posttest: 180 kursister har deltaget i posttest, tre kursister har ikke bestået, hvorfor UDDU skal
kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge på de pågældende afdelinger.
Det kommende forårsmøde i YODA vil være om traumemodtagelse.
Der vil blive afholdt vejlederkursus i de nye målbeskrivelser, men Region Syd og Region Øst vil
af økonomiske grunde ikke sende kliniske vejledere på kursus, da regionerne selv skal betale
vejledernes transportomkostninger. SK spørge om DOS vil påtage sig den omkostning, hvilket
godkendes.

Agenda, bestyrelsesmøde 2019.03.07, side 5

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

b.

√

c.

Valghandling. Hvis Andreas Balslev-Clausen vælges som ny formand for UDDU, skal der vælges
ny kandidat til UDDU.
Da et medlem af UDDU er indstillet til posten som formand for UDDU, skal der, såfremt
kandidaten vælges, være valg til menigt medlem af UDDU. Der skal orienteres om dette på
hjemmesiden og Facebook. Kandidaten skal være speciallæge.

8.
a.

b.

Invitation til undersøgelse: Hvad skal de obligatoriske generelle kurser indeholde? Svarfrist 12.
februar:
Der er tale om en digital survey. SK har svaret.

VIDENSKABELIGT UDVALG (30 min.) PTT
Siden sidst:
Guidelines for abstracts skal lægges på hjemmesiden. Næste møde i VU holdes 11.4, og der skal
derefter lukkes op for indsendelse af abstracts.
√

9.
a.
√

Udkast kongresprogram DOS kongressen 2019:
Der er ikke sket ændringer i programmet siden mødet på Sixtus.

KVALITETSUDVALGET (30 min) FD
Siden sidst:
Referat fra møde i KU 17.01.2019:
FD gennemgår kort hovedpunkterne fra mødet.

b.

√

Forespørgsel på opdatering af den nationale kliniske retningslinje for meniskpatologi i knæet:
Forespørgslen har været videresendt til vurdering hos SAKS, som ikke finder, at der er grund til
en opdatering. FD har svaret LVS.

c.

√

Udvælgelse af medlemmer til revision af National infektionshygiejnisk retningslinje (NIR) på det
operative område:
Der er valgt en kandidat, som har sagt ja til at påtage sig opgaven.

d.

√

Internat 4+5 marts 2019:
Det årlige forberedelsesmøde til arbejdet med KKR har været afholdt 4. og 5. marts. Der er
indstillet seks KKRér, men der kan evt. komme to mere.

10.

STRATEGIPLAN (15 min.) TBH
Som et led i selskabets strategiplan orienterede TBH kort om hvilken indflydelse en evt. nye
sundhedsreforms kan få for ortopædkirurgien, idet han mener, at en del af de traditionelle
ortopædkirurgiske patienter, hvoraf mange har muskuloskeletære lidelser, evt. kan overgå til
behandling i primærsektoren, speciallægepraksis eller sundhedscentre. PTT foreslog at DOS
som selskab arbejder up front med, hvilke patientgrupper, der kan overgå, men påpeger også,
at det fordrer uddannelse af læger i almen ortopædi til brug i primærsektoren. Uddannelsen
kan ske i en speciallægepraksis.
Man drøfter om der ved udarbejdelse af KKR skal suppleres med f.eks. 5 punkter målrettet til
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praksislæger. Disse kan indskrives i sundhed.dk, som anvendes af praksislæger.

11.
a.

√

b.

√

FORTE Board Applications are open, deadline 22.02.2019:
Emnet hører til i YODA regi. Deadline er overskrevet. Det besluttes at alt vedr. FORTE sendes
videre til YODA.

c.

√

Invitation fra ISAKOS:
BSO kan ikke deltage.

d.

e.

INTERNATIONALE RELATIONER (20 min.) MSL
EFORT General Assembly Lisbon: invitation and call for nominations:
DK var ikke berettiget til at indstille, da der i forvejen er en dansker i EFORTs ledelse.

Uformel middag for DOS medlemmer under EFORT i Lissabon:
Fra DOS bestyrelse deltager BSO og MSL i EFORT kongressen i Lissabon, og DOS vil igen i år
invitere interesserede DOS medlemmer til et socialt arrangement i den forbindelse.
TJ annoncerer om arrangementet i nyhedsbrev i april samt på FB. Tilmelding til GE via mail,
deadline 1.6.2019. Arrangementet er kun for DOS medlemmer.
BSO og GE udarbejder udkast til tekst som sendes til TJ.
√

12.

EBOT examiner's course:
Der mangler eksaminatorer ved EBOT eksamen, hvorfor medlemslandene anmodes om at
anbefale eksaminatorer og betale for deres rejse. PKA har tidligere på dagen orienteret om
baggrunden for henvendelsen, og der er i bestyrelsen enighed om at DOS dækker udgifterne i
de kommende 3 år.
BSO orienterer Per Kjærsgaard-Andersen, Bjarne Møller Madsen og Per Wagner Jørgensen.

HENVENDELSER/HØRINGER (45 min.) (forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)
Høring: National kompetenceprofil for fysioterapeuter med funktion i skadestuen, høringsfrist
1.2.2019:
MSL har svaret, at DOS ikke kan godkende den fremsendte kompetenceprofil.
Fysioterapeuterne på Herlev hospital har sendt en indsigelse mod svaret fra DOS, men det
ændrer intet på DOS´ svar.

a.

√

b.

√

Høring over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på
sundhedsområdet - svar LVS 12. februar kl. 12:
Sagen er vurderet. DOS har ingen kommentarer, hvorfor der ikke fremsendes svar.

c.

√

Høring over regler om fjernelse af tatovering ved anvendelse af metoder, der ikke er laser - svar
LVS 12. februar kl. 12:
Sagen er vurderet i DOS, som finder ændringen relevant. Der sendes ikke svar.

d.

√

Høring af RRKP-strategi for 2019 - 22. Svar til LVS senest 14. februar kl. 10:
Høringen har været behandlet i fagområderne. DOS har ingen kommentarer. FD har svaret LVS.
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e.

√

Høring: Kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - ændring af bekendtgørelse om
hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner, svarfrist 18.2.2019:
Sagen har været vurderet. DOS har ingen kommentarer. Der sendes ikke svar.

f.

√

Medicinrådet indkalder igen forslag til nye behandlingsvejledninger - svar til rådet 28. februar
kl. 12:
DOS har vurderet sagen, og har fremsendt kommentarer udarbejdet af PPT.

g.

√

Udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center
(Sundheds- og Ældreministeriet) - svar LVS senest 3. marts:
BSO har vurderet sagen, og rundsendt egne vurderinger til resten af bestyrelsen. På baggrund
af disse er der enighed om, at DOS ikke har kommentarer, hvorfor der ikke sendes svar.

h.

√

Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med
forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer - svar LVS 28. februar
kl. 12:
BSO har vurderet sagen, og rundsendt egne kommentarer til resten af bestyrelsen. Der er
derefter enighed om, at DOS ikke har kommentarer, og der sendes ikke svar.

i.

√

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og
tandlæger i offentlig høring:
BSO har vurderet sagen, og rundsendt egne kommentarer til resten af bestyrelsen. Der er
derefter enighed om, at DOS ikke har kommentarer, og der sendes ikke svar.

j.

√

Høring fra Datatilsynet over udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger - evt. svar
LVS 11. marts kl. 15:
PTT har gennemlæst materialet, DOS har ingen kommentarer. Der svares ikke.

k.

√

Høring - bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med
assisteret reproduktion - svar til LVS 26. marts kl. 10:
BSO har forud for mødet gennemgået sagen og mener ikke, at der grund til kommentarer fra
DOS.

l.

√

DSAM's kliniske vejledning om type 2-diabetes i offentlig høring - svar LVS 25. marts kl. 10:
Emnet har ingen speciel berøringsflade til det ortopædkirurgiske speciale. TJ har fremsendt svar
til LVS.

13.
√
√
b.

√

MØDEPLAN (10 min.) BSO
Opdatering på deltagerliste til NOF Board meeting i Palanga:
1. Rejseplan Palanga: MF har bestilt billetter. Alle anmodes om at kontrollere eget navn.
2. Aktivitetsoversigt, Palanga: Aktivitetsoversigten godkendes. GE har meldt tilbage til
NOF.
Revision af mødeplan for 2018/2019, vedr. møde 8.5.2019 og 23.8. 2019:
Mødet 8. maj er flyttet til at finde sted 9. maj formiddag samtidig med NOF Spring Meeting i
Litauen.
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GE arrangerer mødelokale.
Mødet 23. august i København er flyttet til at finde sted på Scandic Falkoner.
GE arrangerer overnatning.
14
a.

EVENTUELT (15 min)
Sidste frist for interesse tilkendegivelse til Forskningsevent 6.6.2019 på Dansk Gigthospital er
den 31.1.2019. Er der interesse for at deltage?
Der holdes et forskningsforum inden for medicinsk behandling af gigtpatienter. BSO har
tilmeldt sig, men er desværre senere blevet forhindret i at deltage. BSO pointerer, at det er
vigtigt at der holdes kontakt til GF, som fremadrettet vil orientere DOS om deres videnskabelige
arbejder.
SK deltager i mødet i stedet for BSO
Mødet sluttede kl. 17.00
Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde 2019.05.09
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