*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
56. bestyrelsesmøde
IDA mødelokaler
København
8. januar 2016

Deltagere: Jens Retpen, Ole Ovesen, Snorre Stephensen, Frank Madsen og Mogens Berg Laursen
(ref).
Afbud: Stig Storgaard Jakobsen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (211015)
2. Meddelelser fra formanden:
Intet presserende (endnu)
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Intet modtaget
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
Opdatering ved Snorre
3. Fase 4 uddannelse
Opdatering ved formanden.
Videre strategi for kortlægning, herunder evt. udarbejdelse af relevant spørgeskema
til relevante afdelinger
6. Hjemmesiden.
Overgang til DOS regi, opdatering, se mail korrespondancen’
7. Økonomi & medlemsantal:
Status ved Ole
DSHK som sponsor? (Trykning af rapport, oversættelse af rapport, websider)
8. DOS kongressen
Evaluering. Videre proces med opfølgning på symposium
9. Kommende symposier og kurser
Drøftelse næste års symposium ved DOS kongressen. Mulige emner
10. MOM igen igen
DOS behandler vort forslag til fortsat kontrol og der vil formentligt komme en fælles
udmelding,
Næste Møde
Evt
REFERAT
1. Dagsorden godkendt
a. Referater fra seneste bestyrelsesmøde og generalforsamling godkendt

2. Meddelelser fra formanden:
a. Gennemgang af agenda for det kommende Sixtusmøde, hvor Jens og Snorre
deltager.
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
a. Intet nyt.
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
a. Opdatering ved Snorre
5. Fase 4 uddannelse
a. Opdatering ved formanden.
b. Videre strategi for kortlægning: Jens designer spørgeskemaundersøgelse til alle
relevante afdelinger, med henblik på at vi skal kunne beskrive
uddannelsespotentialet i landet, og afdække hvilke forhindringer der evt. er.
6. Hjemmesiden.
a. Overgang til DOS regi, opdatering, se mailkorrespondancen. Mogens opdaterer
medlemslisten, og sender logo til Ole, som står for den direkte kontakt til udbyder.
7. Økonomi & medlemsantal:
a. Status ved Ole
b. DSHK som sponsor? (Trykning af rapport, oversættelse af rapport, websider)
c. Implantatregister er en god idé, men vi har ikke finanser til at indgå økonomisk.
Beslutning om dette må ligge på den enkelte afdeling.
8. DOS kongressen
a. Evaluering med mange positive tilkendegivelser.
9. Kommende symposier og kurser
a. Drøftelse af forslag til næste års symposium ved DOS kongressen. Mulige emner:
i. Indikation for operativ behandling af knæartrose
ii. Indikation for revision af TKA
I.
Frank, Snorre og Mogens diskuterer videre og kommer med
tilbagemelding til hele bestyrelsen inden den 1. februar.
10. MOM igen igen
a. DOS har bedt om formuleringsforslag fra DSHK. Jens har formuleret et forslag til
fælles udmelding fra DOS og DSHK om fortsat kontrol efter 10 år, som efter små
tilretninger blev vedtaget.
11. Næste Møde
a. Fredag den 1. april kl 9.30 til 12:30 i IDAs mødelokaler på Kalvebod Brygge
12. Evt

