
Bestyrelsesmøde 12/1-22 kl 20-21
Deltagere: MO, JKJ, YC, KL, IK, KB, CJ
Afbud fra: LL
Ordstyrer Inge
Referent Yvette
Opfølgning fra sidst: 
 
1) planlægning maj møde 
- MO. Sted, sponsorer og gæster:

MO har fået tilbud fra Clarion Hotel ved lufthavnen
De kommer med en pakkeløsning med lokaler og forplejning og der 
er mødefaciliteter og plads til firmaer
Vi regner med ca 70 personer deltager
Plejer at være gratis for medlemmer for mødet, men med galla osv 
foreslår vi en  delvis betaling. Vi enes om et beløb på 400 kr.
Så er der højere forventning til at man folk tilmelder sig bindende

Vedr tilmelding (forslag fra JKJ) Torben Uhrenholt om en on-line 
tilmelding (YC skriver mail til ham og forespørger om mulighederne)
Deltagere skal selv tilmelde sig direkte til overnatning med et link 
som MO sender
Forslag fra JKJ om at selskabet sponserer noget godt for 
medlemmerne, f.eks. betaler morgenmaden hvis den ikke er med i 
pakken, betaler en DJ til aftenarrangementet eller fri bar.

Vi ligger i tilslutningen til EFASmødet der slutter kl.16 om fredagen 
så vi kan evt have danske foredragsholdere om fredagen og 
internationale om lørdagen

MO: foreløbig plan for til fredag:
Vi møder ind kl. 12 og holder selve mødet ca kl. 13 -17.30
Middag kl. 19

- IK og KB mødes/taler sammen og planlægger fredagens program 
og melder tilbage til bestyrelsen, så programmet kan komme ud 
snarest muligt

- Knoglemetabolisme, pseudoartrose, insufficiensfrakturer, 
osteoporose



Enmer lørdag: MO undersøger med de foredragsholdere der også 
er på EFAS og skriver til bestyrelsen når det er på plads. 
Ankelartrose bl.a.

- PROGRAM FÆRDIGT :   GERNE I LØBET AF NÆSTE UGE, så 
det kan sendes ud til medlemmerne

 
2) hjemmesiden (springes over dd pga LL afbud)
- LL retningslinjer for opslag mm

YC og JKJ nævner dog at det plejer at gå ret hurtigt og de er vant til 
at gøre det
 
3) specialeplanen
     - IK kontakt til medlemmer vedr 
       deltagelse i revision af planen

 IK brygger på en mail til medlemmerne, så vi kan få inviteret 
nogen der vil være med. De skal melde tilbage direkte til IK, der så 
samler en gruppe, så alle regioner er repræsenteret
 
4) status dissektionskurset 
MO: Der er kun 2 tilmeldinger 

YC laver genopslag på facebook og laver et “papiropslag” og 
sender rundt, så man kan hænge det op på afdelingen.
YC sender til traumeselskabet DOT (v. Peter T Jessen?)
YC sender mail (med påmindelse om at vi har kusrset) til alle 
medlemmerne med opfordring til at sprede budskabet, da det er et 
godt kursus. Understrege at vi mangler unger kollegaer, også 
traumatologer har gavn af kurset i forbindelse med traumeindgreb 
på ankel og fod
 
5) evt
Koder for artrose mere specificerede? (YC)
Er der et behov ud over DM19.8?
Hvis man vil søge patienterne kan man bare søge på 
behandlingerne også. Det giver dog ikke muligheder for at søge på 
konservativt behandlede patienter.



Specifikke koder er selvfølgelig gode, men skal være fordi de er 
relevante. Der muligheder for tillægskoder for fod mm, der er dog 
forskel på hvordan det kodes i de forskellige afdelinger (+/- 
sekretærer)
Foreløbig sætter vi ikke gang i kode-arbejde, men det bifaldes at 
der er lagt et stort arbejde i at vi nu har en kode for lisfrancs 
skaderne

Indslag fra Kristoffer L om
DFAS nystartede forskningsudvalg (ref fra møde  vedhæftes)
Medlemmer af udvalget:
Kristoffer Lindvig 
Gorm Erlend Østerlie - Randers
Christopher Jantzen - Hvidovre
Mette 
Rasmus Cleemann - Køge
De har talt om forskellige forskningsrelaterede emner, f.eks. Arbejde 
med abstracts ved DOS med det mål at votere for en 
forskningspris. Desuden fokus på databaser for ankelartrose TAA, 
deser, platfodskirurgi

Store emner er bedst (Christoffer J) ankelartrose og platfod vil være 
de første emner de tager op, så det er ret bredt.
KL fortæller at den nye gruppe har fokus på at få på få sparket 
noget i gang, evt på regionsplan, hvor man så ensretter det og kan 
få nemmere adgang til data. De arbejder på det.

IK nævnte at database-arbejde er ofte dyrt og svært at gennemføre, 
men er absolut værd at arbejde seriøst videre med, og vi er meget 
glade for at der er kommet et forskningsudvalg op at stå. Det er 
fantastisk at vores yngre kollegaer går ind i arbejdet

Der er gang i den danske udgave af EFAS (JKJ) og der er brug for 
noget mange bruger, selv om det ikke er det perfekte skema, 
fremfor et perfekt skema, som ingen bruger.

KB nævner at SST tidligere åbenbart ikke har vist interesseret i at 
oprette flere nationale databaser, men det skal ikke komme i vejen 
for at man forsøger igen
Næste møde 9/3 kl. 20



YC sender indkaldelse i TEAMS


