REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSSAK 26/10 2016.
Sted: Radisson København.
Til Stede: Steen, Anne-Kathrine ,Michael, Theis, Andreas ,Inge

1: Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.
2: Korte kliniske retningslinjer – blev drøftet, Trine har været til møde i kvalitetsudvalget, og det diskuteres
hvordan pico spørgsmål skal formuleres, hvornår de nuværende retningslinjer skal revideres og hvordan
det skal foregå. Vi diskuterede hvorvidt vi skal arbejde på en ny retningslinje – om vi har et godt emne og
om der er behov herfor. Trine vil komme med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Det blev også

vedtaget at emnet skal på til næste generalforsamling.
3: Uddannelsesudvalget. Panumkurset og fellowship – muligheden for at oprette en fond er
undersøgt og ikke muligt. Andreas har oplægget til et Fellowship på plads, og modtagerne skal
præsenteres på DOS-kongressen så der skabes opmærksomhed om uddelingen, - praktisk kan det
godt administreres inden. Det blev foreslået at der også – hvis selskabet har midler – kan uddeles
ad-hoc legater til fx forskningsprojekter eller rejser af størrelsesordenen op til 25.000. Andreas vil
formulere et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Panumkurset har ikke helt 15 tilmeldte men
besluttes afholdt.
Skulderalloplastikregistret: Steen orienterede om registret – om arbejdet med at indføre
elektronisk spørgeskema – det går langsomt – om problemer med ændring i opgørelsesperioden –
som vi er imod, og planer om ensartede analyser for de 3 store indikationsområder: artrose,
fraktur og cuffartropati.
5: Økonomi. Theis oplyste at der endnu mangler en enkelt indbetaling fra det Nordiske møde men
at økonomien ellers ser fin ud.
6: A-kursus. Forløber efter planen. Michael har lavet et omfattende kommentar-arbejde til det
forslag til posttest som DOS uddannelsesudvalg havde fremsendt og disse er sendt tilbage til
uddannelsesudvalget. Vi mener det påligger uddannelsesudvalget at rette testen hvis de
fastholder en essay form.
7: SECEC. Trine har deltaget i det nyligt afholdte albuemøde i Antwerpen, det var et godt møde, og
det er lykkedes Bo at få albuemødet i 2019 til Danmark. Der forventes ca 200 deltagere og emner
til programmet er distale humerus frakturer og albueartroskopi .

8: Årsmøde 2017. Mulig gæsteforelæser blev diskuteret. Steen vil spørge Luc Favard. Theis vil
snakke med Janne og Viggo – om de evt har et godt forslag. Theis oplyste at fysioterapeuterne er
ved at arrangere et program. Der er reserveret 50 værelser, og forventes 100 til middag. Pris for
medlemmer 300 kr for ikke medlemmer 600 kr.
Der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem til uddannelsesudvalget efter Michael som har opbrugt sin
tidsperiode. Michael vil spørge Torsten Warming , hvis han ikke er interesseret kunne Jeppe
Rasmussen evt spørges.
Næste møde tirsdag den 20/12.

