2010.11.24 Referat af Bestyrelsesmøde
Referat: Bestyrelsesmøde 24.11.10 i Odense
Tilstede: Keld Daubjerg (KD), Gert Rahbek Andersen (GA), Søren Harving (SH), Ole Rahbek (OR)
Afbud: Ture Karbo (TK)
DAGSORDEN:
1.

Valg af referent

2.

Valg af kasserer

3.

Svenskermødet – igangsættelse af udvalget

4.

Uddannelsesplan for fase 4 – udarbejdelse af en sådan

5.

Samarbejde med DOS – diskussion om mulige tiltag

6.

Udpegning af kvalitetsudvalgsmedlem til DOS

7.

Link til EPOS – relevant?

8.

Symposium til næste DOS – nedsættelse af udvalg

9.

Henvendelse til pædiatrisk selskab – relevant?

10. Evt.
AD 1.
OR valgt til referent
AD 2.
OR valgt til kasserer. OR sørger for at få overdraget konto fra Michael Davidsen. En af de første
opgaver bliver at få styr på manglende betalinger. Det tætteste vi kommer på en medlemsliste er
efter alles mening mailinglisten på hjemmesiden.
SH påpegede muligheden for øget brug af sponsorer til finansiering af aktiviteter.
AD 3.
Klaus Hindsø har taget kontakt til Hedin fra den svenske børneortopædkirurgiske forening med
positiv tilkendegivelse af, at vi gerne medvirker i et fælles møde. Der har været tale om at ligge
mødet i forbindelse med EFORT i København. Dette finder en enig bestyrelse uhensigtsmæssigt.
Bestyrelsen foreslår sept eller nov 2011. KD kontakter Hedin og GA kontakter Klaus Hindsø.
AD 4.
Med udgangspunkt i specialplanen skal DPOS lave en fase IV målbeskrivelse. Der skal beskrives på
alle 3 faglige funktionsniveauer dvs hoved, regionalt og højt specialiseret funktion. KD vil første
omgang tage kontakt til Niels Wisbech med henblik på omfanget og indholdet af en sådan
beskrivelse. Der er nedsat et udvalg med henblik på udarbejdelsen en sådan beskrivelse (KD, OR,
GA). Udkast til beskrivelsen skal foreligge til jan 2011.
AD 5.

Ingen aktuelle kommentarer.
AD 6.
KD vil forsøge at finde egnet kandidat. Interesserede opfordres at melde sig.
AD 7.
OR vil undersøge hvad vi får ud af at være affilierede til EPOS og hvad prisen for en sådan
tilknytning er.
AD 8.
KD tager kontakt til DOS vedr. om vi kan holde symposium til næste årsmøde 2011. Emnet vil være
”Epifyseolyser og lednære frakturer”. TK har tilkendegivet at han gerne vil være med til at
arrangere symposium med evt tilhørende workshop.
AD 9.
Bestyrelsen er aktuelt ikke indstillet på at arrangere kurser for pædiatere.
AD 10.
1) Specialespecifikt kursus (A-kursus). Der er i bestyrelsen enighed om, at Århus
overtager kurset efter Ålborg med første kursus i uge 6, 2012. Kurserne skifter vanligt
lokalitet efter 3 kurser. OR finder en formand til kurset i Århus og meddeler det til SH. SH
orienterer herefter kursusleder Per Wagner om skiftet.
2) Bestyrelsen ønsker øget fokus på vores hjemmeside og foreslår at medlemmer
orienteres per mail hver gang der sker ændringer på hjemmesiden. KD kontakter Klaus
Hindsø vedr. dette.
3) DRG: Der ønskes øget taksering for ganganalyse for CP patienter, da dette er meget
ressource krævende.

Der takkes for god ro og orden til mødet. Næste møde bliver 23/2 kl 13.00 i Kastrup lufthavn.
Ole Rahbek

