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Ad 1. KKR.
Der er accepteret følgende PICO-spørgsmål:
Suprakondylære humerusfrakturer a. Forsinket behandling, hvad er acceptabelt - akut eller subakut.
b. Krydsede versus laterale k-tråde.

Der aftales repræsentantskab af internatmøde i Vejle den 16. og 17. marts ved KD og NE.

2. Tilbud fra EFORT om sessionsledelse.
Der drøftes forslag til emner ved EFORT 2017, hvor det især findes relevant med kirurgisk og
medicinsk behandling af osteoporose/-peni hos børn.
3. Pengene fra den nordiske forening (NBOF).
NBOF har opgjort indehavende konti, og ønsker at dele det finansielle overskud ud til de
selvstændige nordiske underselskaber. Der gives accept til dette fra DPOS.
4. Pengene til IFPOS.
IFPOS har sendt forespørgsel til DPOS om tilskud af 2 $ per DPOS medlem til foreningen. Dette
afslåes.
5. Habilitetserklæring som bestyrelsesmedlem.
Der drøftes om bestyrelsen i DPOS bør underskrive lignende habilitetserklæring som øvrige

DPOS. OR ændrer i DOS habilitetserklæring og mailer til bestyrelsen, hvorefter det drøftes på
ny senere.
6. Videomøder.
Der er generelt kommet positive tilbagemeldinger fra de adspurgte afdelingerne, om
interessen for en fælles indbyrdes videokonference.

Det aftales at en fremtidig fælles videokonference, bedst kan koordineres i tidsrummet fra kl.
15 til kl. 16. Første testdag udmeldes af TN, som også kontakter Aalborg angående potentiel
dato.
7. Det kommende svenskermøde.
Der afventes forsat udmelding Søren Bødtker og NE.
8. DPOS 25 års jubilæum i 2016.
DPOS ønsker på baggrund af 25 års jubilæum i 2016 at præge DOS konferencen.
Der diskuteres blandt andet tiltag til gallafesten, som i så fald vil udbydes til andre DPOS .
Der vil ved TN, OR og PB komme bud på invitationer til forelæser ved Guidalforelæsning,
Symposier og Honory lecture.
9. Eventuelt.
Tidligere diskuteret tiltag omkring Fase IV blok - Dette findes aktuelt ikke relevant.

DPOS konkurrence – link til hjemmeside f.eks. via YODAs facebook side – hver 3. måned.
Gavekort på 100 kr. til vin.
Hjemmeside – KD kontakter webmaster angående ny medlemskonstellation, DPOS
hjemmeside skal under DOS og ppt.præsentationer på hjemmesiden som ikke virker.

Specialespecifikke kurser 2015 – NE bedes uploade kurset pdf’er på DPOS hjemmeside.

Kommende DOS GF – Der ytres ønske om at OR deler ud af sine erfaringer fra London.
10. Kommende møder.
Tirsdag den 28/4 kl. 20 på Skype.
Eventuelt bestyrelsesmøde i uge 28-29 hos TN på Romsø.
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