
2015.09.03 Referat af bestyrelsesmøde  

  

  

Bestyrelsesmøde 

Via Skype, 03.09.2015 20.00-21.30 

  

  

Valg af ref.: PB 

  

Dagsorden 

1. Formandens beretning ved DOS. 

2. GF program 

3. Bedømmere og chairmen 

4. Hvem står til valg 

5. Opdatering af hjemmesiden 

6. Næste bestyrelsesmøde. 

  

Ad 1. 

Foreslåede og diskuterede indhold er  

1. Videomøder.  

2. DPOS Jubilæum 2016. Bestyrelsen foreslår ved GF at invitere Deborah Eastwood som 
Guidalforeslæser, til at fortælle om ’Hoften – fra vuggen til grav’.  

3. Fremtidig case konkurrence 

4. Svenskermødet. NE vil blive bedt om ved GF at fortælle om økonomi og kommende planer. 

5. NBOF, hvilket har resulteret i indbetaling på 8.377 kr. til DPOS konto, der aktuelt har 42.977 kr. 
indestående. Hvad skal pengene bruges til? 

6. Habilitetserklæring. 

7. KKR. Der er af DPOS medlem udtrykt uenighed omkring evidensen for laterale k-tråde, hvorfor 
de udfærdigende bestyrelsesmedlemmer overvejer en blødere formulering. Deltagende 



bestyrelsesmedlemmer i KKR mødet er dog enige om at DOS er for ambitiøse og at gevinsten ved 
svar på disse PICO spørgsmål, ikke står til måls med den meget tidskrævende proces. 

6. KD forventer at træde tilbage som DPOS formand om et år. 

  

Ad 2. 

GF er torsdag fra kl. 13-17. 

1. Formandens beretning. 

2. Hanne Hove, overlæge, dr.med. i pædiatri. Ansat i center for sjældne sygdomme. Vil holde 
oplæg, primært om OI, men eventuelt også om udredning af metaboliske knoglesygdomme og 
behandling med bisphosphonat. (30 min) 

3. OR fortæller kort om ophold i London. (15 min) 

4. Forskningsudvalget vil blive bedt om at berette om database, og om at hægte sig på den svenske. 

5. Tid til cases. 

  

Ad 3. 

Fald i antallet af børneortopædiske DOS abstracts, hvorfor børneortopædien deler session med fod-
ankel-kirurgien. Vilhelm fra Aarhus er valgt som den børneortopædiske chairman. 

  

Ad 4. 

TN og PB har tre år mere, KD har 2 år mere, OR har et år mere, NEs bestyrelsespost er på valg. 

  

Ad 5. 

TN kontakter webmaster med henblik på snarlig opdatering. Der mangler blandt andet fortsat 
billeder af den aktuelle bestyrelse. 

  

Ad 6. 

Næste bestyrelsemøde vil foregå via Skype torsdag den 8/10-15 kl. 20. 

  

Formanden afslutter (KD) 

  



Deltagende 

  

KD                 Keld Daubjerg Nielsen 

OR                 Ole Rahbek 

PB                 Peter Buxbom 

TN                 Tobias Nygaard 
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