
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSSAK ONS 24/8 2016. 
 

Telefonmøde. Deltagere: Steen, Michael, Anne-Kathrine, Inge, Theis, Andreas. 

1. Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt. Det blev besluttet at Korte Kliniske 
Retningslinjer fremover skal med som fast punkt op dagsordenen. Trine har været til møde i 
kvalitetsudvalget og taget formen med pico spørgsmål op. Den aktuelle retningslinje om AC leds 
lux. Vil Janne eller Klaus præsenterer til DOS. Til næste bestyrelsesmøde skal vi finde et nyt emne til 
KKR. Det blev også bestemt at der holdes bestyrelsesmøde onsdag i forbindelse med DOS, samt at 
vi inviterer Bo, Janne og Lars Henrik med ud at spise. Michael finder et sted. 

2. Steen orienterede om at det er lykkedes at få Denise Eygendaal til at holde Guildal forelæsningen i 
år. Hun vil tale om albue/sportstraumatologi.  
 Steen vil lave et oplæg til hjemmesiden om hvad der røre sig i selskabet aktuelt. 

3. Uddannelsesudvalget. Panumkurset blev diskuteret. Michael vil skrive rundt til det 
uddannelsesansvarlige overlæger, og Andreas vil reklamere vil Yoda. Michael spørger Janne om hun 
har en liste over tilmeldte fra sidste kursus der blev aflyst. Deadline for tilmelding er 1/11 og der 
skal være min 15. 
Andreas` oplæg til et fellowship blev gennemgået. Der skal være det krav til ansøgere, at de er 
speciallæger eller tæt herpå. Det vil være godt med et tilbud om en svensk afdeling. Trine vil 
forhøre sig blandt svenskerne ved det næste SECEC møde. Vi vil orientere om fellowship ved mødet 
i forb. Med DOS. Det aftales at DSSAK betaler transport og ophold i forbindelse med fellowship. 

4. Alloplastikregistret. Steens oplæg til det nordiske møde skal på hjemmeside. Der arbejdes på via 
procorda at få en elektronisk besvarelse inkl. Præ-op score. 

5. Økonomi. Theis oplyste at regnskabet for det Nordiske møde ikke er helt afsluttet. Der mangler 
fortsat nogle indbetalinger, men økonomien ser fornuftig ud. Theis vil   
Så småt tage kontakt til industrien i forhold til årsmødet i 17. Prisen for Panumkurset sænkes for 
industrien. Michael informerer. 

6. DOS. Guildal er på plads. Symposiet i samarbejde med traumeselskabet er på plads. Vi holder 
skuldermøde ons. Fra 16.15 til 17.30 åbent for alle, og fortsætter med et egentligt 
bestyrelsesmøde. Emner her er fellowship, legat?, emner medlemmerne ønsker diskuteret, 
overrækkelse af gave til Bo og Lars Henrik. 

7. A-kursus. Post-test blev diskuteret. DSSAK holder fast på at MC spørgsmål er lettest at håndtere, 
men er villig til at afprøve essayformen ved næste kursus. Evt. en form med et par enkelte essay 
spørgsmål. 

8. Årsmøde 2017. Selve mødet bliver på Skejby. Middag på Hotel Comwell. Janne er vært. Theis vil 
undersøge om fysioterapeuterne er interesserede i at afholde møde sideløbende. Steen vil  måske 
spørge Birgit Juul ? Møde emner alloplastik og bicepsseneproblematik. Mulig foredragsholder 
Philippe Hardy. Trine forhører sig ved SECEC mødet. 

9. SECEC – intet nyt. 
10. Evt. Bestyrelsesmødet i forbindelse med Panum-kurset er flyttet til tirsdag eftermiddag. 

I stedet for telefonmøder vil vi fremover forsøge Skype møder.  
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