REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSSAK 20/12 2016.
Hos Michael.
Til stede: Steen, Anne-Kathrine, Theis, Andreas, Michael, Inge.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Godkendt
2. Formandens beretning.
Det har været en fredelig periode og der har ikke været specielle forespørgsler til selskabet.
3. Uddannelsesudvalget.
Enighed om at Panumkurset forløb godt. Det blev aftalt at kurset fremover afholdes hver 2. år og
således bliver næste kursus i dec. 2018 (17. og 18.) Vi skal sørge for at der er relevante
instrumenter, og alle bedes tænke på om afdelingerne har “ud-daterede instrumenter” der kan
bruges. Vi skal sørge for at reklamerer for kurset både på vores årsmøde, hjemmeside og ved
DOS. Vi skal fremover tænke på at udsende forhåndsmateriale til kursisterne så de har mulighed
for at forberede sig.
Fellowship: Andreas har nu lagt den endelige version i drop Box, og det er lagt på hjemmesiden. Vi
skal sørge for at “brande” det på årsmødet og vil overrække det på DOS, sammen med øvrige
legater, så det bliver synligt og attraktivt at søge.
Legat: Oplægget er i drop Box og skal på vores hjemmeside og på DOS hovedhjemmeside. Også
det skal uddeles op DOS kongressen. I forhold til legatet vil Theis spørger revisor om skatteregler
for modtagelse af legat.
4. Alloplastikregistret.
Steen oplyste at årsrapporten er forsinket. Der arbejdes fortsat på elektronisk PROM.
5. Korte kliniske retningslinjer.
Trine har været til møde i kvalitetsudvalget, og hvert selskab skal komme med et oplæg til mødet i
januar. Det blev besluttet at næste emne er spontan ruptur af caput longum - how to treat. Kan evt
ende som en generel vejledning. Hvor hyppig er samtidig rotatorcuff læsion? Trine taler med Klaus
Bak.
Fremtidige emner for KKR kunne være distal bicepssene læsion eller tennisalbue.
6. A-kursus.
Det netop afholdt kursus forløb fint. Fik god kritik. DOS udd. udv. har udsendt posttest efter 1
måned.
Der har været møde med delkursusledere og hovedkursusleder, og det ligger fast at kurset er
forankret i selskabet. DSSAKs bestyrelse godkender programmet og hvad målbeskrivelsen skal
indeholde.
Rent praktisk bliver næste kursus i Ålborg - derefter i Århus. Det blev foreslået at fysioterapeut
Peter Rheinlænder underviser i skuldertests. Steen laver et oplæg til næste kursus.
7. SECEC.
Ikke noget specielt nyt. Albuemødet i 19 ligger i København. Trine samler op på om det lukkede
mød afholdes samtidig.
8. Årsmøde 2017 Århus.
Programmet blev gennemgået. Torsdag er skulder alloplastik på programmet og fredag
bicepsproblematik. Fysioterapeuterne har deres møde fredag. Prisen for fys deltagere er 200 kr.
Pris for middag 625 kr for ikke medlemmer og 200 kr. for medlemmer. Deadline for tilmelding er 14
dg før mødet og beskæftigelse på tilmelding kan fungerer som “billet” til middagen. Registrering via
hjemmesiden som åbnes som til det nordiske møde.
En stand i udstillingen koster 12.000 og inkluderer 2 pladser til middagen. Janne vil få et budget for
forplejning på Skejby. Der er forhåndsreserveret 50 værelser på Comwell frem til 20/2.

9. næste møde 2/2 kl 20.00

