
Referat 
Bestyrelsesmøde Dansk Selskab for Oral og Maxillofacial Kirurgi (DSOMK) 

København den 23.8.2017. 
Kl. 17.00 – 19.00 

 
 
 
 
Tilstede: Henrik Nielsen (HN) 

Søren Krarup (SK) 
Martin Dahl (MD) 
Karen Nissen (KN) 
Janek Dalsgaard Jensen (JDJ) 
 

Afbud: Esben Aagaard (EAA) 
 Thomas Kofod (TK) 
 
Referent: JDJ 
   
  
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsorden godkendt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat. 
 Seneste referat godkendt. 
   
Pkt. 3 Habilitet 
 Ingen habilitets problematik. 
 
Pkt. 4 Generalforsamling den 7.9.2017. 

Der er udsendt indkaldelse samt Formandsberetning forud for GF. Der er booket 
lokaler på OUH. Lokale angivelse følger på DSOMK`s hjemmeside. 
Bestyrelsen foreslår at betaling til DSOMK og SFOMK slås sammen således at beløbet 
betales samlet 1 gang om året. 
HN vil supplere formandens beretning med information om specialtandlægers ret til 
at ordinere afhængigheds skabende medicin (der forventes afklaring i SST inden GF). 

 
Pkt. 5 Fællesmøde med den Hollandske forening. 

Der opfordres kraftigt til at eventuelle danske deltagere melder sig til inden deadline, 
incl. fremsendelse af abstracts inden fredag den1. september 2017. 
 

Pkt. 6 IT / Hjemmeside 



Der tages kontakt til sekretæren for foreningen for at sikre at alt aktuelt materiale 
lægges på hjemmesiden. 
KN  gøres til superbruger således at hun også har mulighed for at kunne opdatere 
hjemmesiden (SK introducere KN for brug af hjemmesiden). 

  
Pkt. 7 Økonomi 

EAA orienterer om økonomien incl. årsregnskab på GF.  
 
Pkt. 8 Virksomhedsområde / autorisation 
 HN orienterer om status.  
 
Pkt. 9 Nationale Råd for Videreuddannelse  

Ingen mødeaktivitet i rådet siden sidst. 
 
Pkt. 11 Årsmøde 2018 
 26-27. oktober 2018 på Hindsgavl. 
  
Pkt. 12 Status på UEMS 

Udgår grundet TK`s fravær. TK gennemgår relationerne på GF. 
 
Pkt. 14 Orientering 

Vi arbejder på at lave en fælles henvisningsblanket for alle kæbekirurgiske afdelinger. 
Endeligt mål at få mulighed for elektronisk ensartet kommunikation med henviserne. 
HN sender udkast rundt. 

 
Pkt. 15 Eventuelt 
 Møde i den kommende bestyrelse fredag den 15. 12.17 på Hindsgavl 09.00-15.00. 
 (EAA booker mødelokale). 
 
 
  

 
Ref: Janek Dalsgaard Jensen 

 
 


