2012.10.24 Referat af generalforsamling
Referat

DPOS, SAS Radisson, København
Onsdag d. 24. oktober 2012, kl. 13:00-16:30

13:00 – 14:30 Generalforsamling

1. Valg af dirigent
SB

2. Valg af referent
TK

3. Formandens beretning
KDN orienterede (pkt 4-10)

4. Kvalitetsudvalget – en opdatering.
KDN: Udvalg under DOS igennem 1,5 år. Her diskuteres specialeplanerne,
hvordan man sikre entydige op-koder og diagnoser, nationale visitationsretningslinier og hvem der skal vedligeholde disse.
I kval.udv. er man blevet enige om en skabelon for de nye korte ref.prg., fra
DPOS starter vi med de supracondylære hum frx. De nye skabeloner skal være
letforståelige og overskuelige (=faktisk læsning). Skabelonerne skal målrettes til
især YL mfl.
I kval.udv. debateres også database oprettelse, størrelse, økonomi, centrale vs.
decentral placering.

5. ”Svenskermødet 2012” – ny runde.
Arb.grp. (KH, SB, TK) har udarbejdet et godt program, men har arbejdet imod
et stort møde og derfor brugt megen energi på at forsøge at skaffe økonomi
(70.000 til booking). DOS ville ikke låne, NOF ønskede mødet flyttet til Tallin og
sponsorerne vil ikke binde sig før lokaliteterne lå fast.

KDN+GRA) har netop været i Falun, Sverige til det svenske årsmøde, hvor Hanne
Hedin + 2 andre svenskere gerne vil arbejde videre på et møde i 2014 i Odense.
Efterår 24-25-26 SEP 2014 (ONS-FRE). Danske og svenske indlæg. Gerne få (50)
deltagere = bedste disskussioner. Ikke for højt detaljeniveau.
Deltagerne arrangerer selv hotel. SYPL og FYS vil gerne deltage, mødet kan evt.
åbnes hvis der er pladser, men dette kræver svenskernes accept
KH: det er vigtigt at arb.grp. og bestyrelserne få afdækket ambitioner og strategi
KONKL:
Ny arb.grp.: SB+TK+NE + de tre svenskere (fysiske møder samt korrespondance)
Udvalget supplerer sig selv med en OUH-mand
BMM: der er gode muligheder for NOF-støtte, hvis vi holder mødet ’åbent’ nordisk
KDN: vi kan søge LVS om midler til VIP-speakers (fx 6000++)

6. Forskningsudvalg under DPOS – Valg af formand, bestyrelse og fremlæggelse af vedtægter.
OR (udvalgsformand) orienterede
Forskningsudvalg med medlemmer fra de fem børnesektioner
(aktuelt OR Århus, SK Ålborg, CW Hvidovre ,AB-C RH, VE Odense)
Udvalgsmøderne er lukkede.
Man kan stille op til udvalget ved DPOS-generalforsamling.
Formål: Fremme og koordinere det videnskabelige samarbejde mellem
de relevante afdelinger, oprette og vedligeholde Kliniske databaser og
Forskningsdatabaser, fremsætte fælles ansøgninger (som selskab) om
forskningsmidler til store fonde
Første mål: Perthes database, Epidata, shareware, gratis, low tech
Efterfølgende: samme skabelon, men lokale db
KONKL:
Invitere Ola Viig fra Norge til nyt møde vedr. deres database-erfaringer
Udvalget skal udarbejde vedtægter, som skal fremlægges for bestyrelsen

7. EFORT 2014 – børneortopædiske forslag fra DPOS.
KDN: EFORT giver hvert lands subspecialer mulighed for at byde ind på et eller
flere mulige indlæg. DPOS har meldt ind med fire emner til London 2014:
”CP – Managment of Cerebral Parese – CPOP, CP organisation and CP timing of
surgical treatment”, ”Osteogenisis Imperfecta – Current concepts” samt Anisomili

og SCFE.

8. Opdatering vedr. nationale kliniske retningslinier ved ergo - og fysioterapi af børn med CP.
KDN: fys-ergo er omkostningstungt, hvorfor SST har nedsat et udvalg til at belyse
i hvilken udstrækning fys-ergo har sin berettigelse. Udv. består af 3 fys, 3 ergo,
1 chefbandag, KDN og en neurpædiater Peter Uldahl samt flere embedsmænd
fra Sundhedsstyrelsen. Der arbejdes med retningslinier, skabeloner, litteratur
gennemgang og arbejdet afsluttes med en rapport sommer 2013.

9. Specialeplanen – skal al traumatologi fortsat være hovedfunktion?
KDN: Skal DPOS arbejde på at få børnetraumatologien lagt ind under
børnesektionerne – eller skal vi lade voksentraumatologerne varetage børnene.
God debat med mange indlæg.
KHindsø: på RH varetages 80% af børnetraumatologien af traumatologerne
KDN: YL får ikke erfaring til de svære frakturer, hvis de ikke også har de lette
KDN: børneortopæderne skal bestemme behandlingen – og operere/supervisere
hovedparten
BMM: vi skal have dokumentation på at traumatologerne ikke gør det acceptabelt
GRA: dokumentationseksempel med manglende forståelse af de lat.epicondyl.frx
BMM+SB: hver afd. skal have en 2årig børnetraumatologisk udd.stl.
SH: Ålborg model: børneortopæd indikation, supervision, rtg-kontrol, børneamb.
KONKL:
Husk at indberette til den Dansk Fraktur Database, især reop.
Bestyrelsen forbereder oplæg til videre strategi. TK formulerer første oplæg.

10. Yngre ortopæder – Yoda ønsker tættere samarbejde med faggrupperne
KDN orienterede om at YODA ønsker en hovedudd.kursist i Bestyrelsen
SB: TK sidder allerede i BST
IH: YODA skal ikke bestemme hvem de vil have siddende i DPOS.BST, vi skal selv
bestemme hvem vi finder kvalificeret til at sidde i vores BST
KONKL:
Ingen stemning for oplæg til vedtægtsændring vedr. YL-plads i BST

11. Fremlæggelse af vedtægtsændringer til afstemning.

BMM: penge i Nord.O.P.Fed. Hanne Hedin skal kontaktes vedr. ”pulje”
Vedtægterne gennemgået og vedtaget (22 stemte for – ingen imod)

Vedtægter for Dansk Børneortopædkirurgisk Selskab

Senest revideret ved generalforsamlingen den 24.10.2012

§1 Selskabets navn er Dansk Børneortopædisk Selskab / Danish Peadiatric Orthopeadic Society /

§2 Selskabet har til formål at styrke børneortopædien i Danmark. Dette sker ved
at fremme det videnskabelige arbejde indenfor børneortopædi
at fremme dansk ortopædkirurgisk uddannelse indenfor børneortopædi
- at udbygge dansk børneortopædis nationale (DOS) og internationale (EPOS) relationer, såvel indenfor
forskning som indenfor klinik

§3 Som ordinære medlemmer optages læger, som er medlemmer af Dansk Ortopædisk Selskab (DOS). Som
ekstraordinære medlemmer uden stemmeret optages andre videnskabelige eller tekniske medarbejdere,
med særlig
interesse indenfor børneortopædien. Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig anmodning, stilet til
bestyrelsen. På
baggrund af ansøgningen træffer bestyrelsen herefter beslutning om medlemskab.

§4 Medlemmerne er forpligtet til at betale et medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes ved den årlige
generalforsamling. En del af beløbet udgør kontingent til Lægevidenskabelig Selskab (LVS).

§5
Medlemskab ophører ved
udmeldelse
kontingentrestance ud over 2 år
-

eksklusion ved generalforsamlingsbeslutning efter motiveret indstilling fra bestyrelsen

§6 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt yderligere tre medlemmer. Formanden og de
øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, de resterende bestyrelsesposter konstitueres af
bestyrelsen.
Bestyrelsens anbefalinger skal udsendes med generalforsamlingens dagsorden senest to uger før
generalforsamlingen
og opstillingslister til modkandidatur skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år, og kan genvælges en gang. Bestyrelsesmedlemmerne kan
således sidde ialt
i to perioder.

§7 Bestyrelsen kan udpege ad-hoc-udvalg, som skal bestå af en udvalgsformand og mindst 2 medlemmer.
Udvalgsformanden kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Udvalget fungerer mellem to
generalforsamlinger. Bestyrelsen kan vælge at forlænge et ad-hoc-udvalg et år ad gangen, men ad-hocudvalget skal
da først præsentere status på Generalforsamlingen.

§8 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes mindst en
gang årligt
ved bestyrelsens foranstaltning. Meddelelse om tid og sted samt dagsorden tilstiles medlemmerne senest
14 dage
forud for mødet. Dagsordenen skal inkludere følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
4.
Fastsættelse af kontingent.
5.
Valg af bestyrelse og revisor (kun ved valgperiodens udløb).
6.
Eventuelt.

§9 Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende sager, som er optaget på den
udsendte
dagsorden. Beslutning vedrørende vedtægtsændringer fordrer mindst 2/3 majoritet blandt fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Når mere end en 1/3 blandt fremmødte stemmeberettigede medlemmer
på
generalforsamlingen forlanger det, skal et sådant forslag endvidere sendes til urafstemning. Selskabets
regnskaber
skal forud for forelæggelse til godkendelse på generalforsamlingen være gennemset af selskabets revisor.
Selskabets
revisor vælges for 6 år. Genvalg kan finde sted.

§10 Dansk Børneortopædisk Selskab kan opløses, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt
udtaler ønske herom. Beslutningen skal i så fald bekræftes på en følgende generalforsamling med mindst
2/3
majoritet. Opløses selskabet, beslutter den opløsende generalforsamling vedrørende anvendelse af
selskabets
værdier.

Vedtaget på Dansk Børneortopædisk Selskabs generalforsamling den 30 april 1998;
og
Revideret og vedtaget på Dansk Børneortopædisk Selskabs generalforsamling d. 24. oktober 2012.

12. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
OR orienterer
KONKL:
Uændret budget indtil ”Svenskermødet” er afholdt.

13. Fastsættelse af kontingent
2012-2013: DKR 200,-

14. Valg af bestyrelse og revisor
Formand Keld Daubjerg Nielsen 2009 (1.): på valg 2013
Kasserer Ole Rahbek 2010 (1.): på valg 2014
Gert Rahbek Andersen 2010 (2.): på valg 2014

Medlem Ture Karbo 2010 (1.): på valg 2014
Medlem Niels Ellitsgaard 2011 (1.): på valg 2015
Revisor Ivan Hvid
KONKL:
Ingen på valg før ved næste Generalforsamling

15. Valg af ny webmaster
Stor tak til Klaus Hindsø for et solidt stykke arbejde !
Forslag: Andreas Balslev-Clausen
Valg: Andreas Balslev-Clausen

16. Eventuelt
AB: problemer med at få nødvendige bevillinger til CP
SB: problemet er aktuelt på regionsniveau, men forventes at eskalerer yderligere
NE: Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er uenige om fordelingen
KH: ”den” der er patienten nærmest betaler
SB: al beh og profylakse skal betales af sundhedsvæsnet
KONKL:
Emnet skal på til næste generalforsamling

14:30 – 15:00 Obligatorisk kaffepause
(udstilling)

15:00 – 16:30 UL scanning af børnehoften, Validitet og fejlkilder
Oplæg v. Charlotte Strandberg, Ovl. Gentofte Sygehus, Radiologisk afd.
Efterfulgt af debat med mange spm. og afklaringer
KONKL:
Muligt behov for landsdækkende radiologisk ensretning af UL-us.
Muligt behov for lokale ortopædkirurgiske-radiologiske ”kvartalskonferencer”.

16:30-16:35 Kort strække ben pause

16:35 – 16:45 Botox
En rapport fra Pisa v. Niels Ellitsgaard

4. internationale CP-konference var præget af sprogvanskeligheder
5 arb. fra australien + 1 fra New Zeeland, der viser mulig effekt på OE
Ingen arbejder der viser effekt på UE
KONKL:
Stig Sonne-Holm undersøger litteraturen og holder oplæg til næste GF
Botox – et emne til næste GF

16:45 – 17:30 Medbragte cases

/Ture Karbo
1.ed 26.10.2012
2.ed 01.11.2012

