2014.11.06 Referat af bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

Via Skype, 06.11.2014 20.30-22.00

Valg af ref.: PB

Dagsorden

1. KKR

2. Kliniske retningslinier for sjældne sygdomme.

3. Strategi for bestyrelsens arbejde det næste år.

4. Næste svenskermøde.

5. Fellowship.

6. Evt.

Ad 1.

KD – Et til to PICO-spørgsmål skal foreligge til DOS bestyrelsen ved kommende Sixtus-møde i

januar. Allerede den 1/12 bør minimum to bud på spørgsmål være klar.

De blev foreløbigt inkluderet følgende potentielle spørgsmål:

- Evidens for behandlingen af SCFE (slipped capital femoral epiphysis)

- Fortsætte med den igangværende KKR på suprakondylære humerusfrakturer.

- Behandling af distale metafysære radius frakturer

KD følger op på skabelon, og går videre med PICO spørgsmål. KD indkalder til nyt Skype

bestyrelsesmøde inden pn.

Ad 2.

Der diskuteres de foreløbige kliniske retningslinier for sjældne sygdomme, som bestyrelsen

har modtaget af Klaus Hindsø.

Bestyrelse har foreløbigt ingen kommentarer eller eventuelle rettelser til det foreløbige

skriftlige materiale.

Det aftales at TN vil deltage i fremtidige møder angående de kliniske retningslinier for

sjældne sygdomme.

Ad 3.

Hvor ofte skal vi mødes?

Der aftales foreløbigt en hel dag i februar.

PB opretter doodle.

Næste DPOS generalforsamling:

Der ønskes et mere formaliseret program med symposium.

Foreløbigt ingen konkrete aftaler indtil næste bestyrelsesmøde.

Arbejde med oprettelse af 2-årigt fase IV blok hvor der på forhånd er lagt et forløb på 2 af de 5

børnesektioner i Danmark. For at give et bedre karriere perspektiv for fremtidige

børneortopæder.

Behovet diskuteres, og det aftales at NE udfærdiger et skrift, som udsendes til potentielle

kommende børneortopæder, for at høre hvad interessen er for at bytte stillinger indbyrdes på

hospitalerne for en kortere periode.

Fælles interhospitale konferencer:

Tanken er en fælles konference én time månedligt med henblik på sparring af patientcases. På

skift holdes et oplæg fra en enkelt afdeling per gang.

Foreløbigt går alle bestyrelsesmedlemmer ud i deres organisation og forhører om interessen.

Hvis fælleskonferencen vil blive prioriteret i afdelinger, aftales næste bestyrelsesmøde om

plan for kompatibelt tele-system.

Ad 4.

Det var bestyrelsens fornemmelse at kommende svenskermøde forventes om 2 år.

NE afslutter regnskabet for dette års møde, og følger op på hvem der er svenske tovholdere.

Ad 5.

Bestyrelsen anser det ikke oplagt at tilbyde en konkret international fellowship, da værdien

heraf anses for tvivlsom hvis man ikke kan forstå dansk. Det anses dog mere sandsynligt og

givtigt med et skandinavisk samarbejde.

MG Forespørger kontakt i Norge om dette kunne være af interesse.

NE Forespørger kontakter i Sverige om dette kunne være af interesse.

Ad den internationale fellowship afventes erfaringer angående Jordaner der har forestående

aftale med Klaus Hindsø på Rigshospitalet.

Ad 6.

Ikke yderligere.

Formanden afslutter (KDN)
Deltagende

KD Keld Daubjerg Nielsen

MG Martin Gottliebsen

NE Niels Ellitsgaard

PB Peter Buxbom

TN Tobias Nygaard
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