Bestyrelsesmøde i Dansk Børneortopædisk Selskab.
Via Skype, 05.02.2019 kl. 21.00-22.00

Valg af ref.: PB
Referat:
1. EPOS værtsskab
MG – Der er nedsat en gruppe bestående af MG, Bjarne Møller-Madsen og Klaus Hindsø, som
står for ansøgningen af få EPOS værtsskab til København. Tivoli Kongrescenter er den
umiddelbare lokation og er præbooket. Materiale er indsendt til EPOS og København samt
Istanbul er de eneste kandidater til værtskabet i 2021. MG skal give 3 minutters præsentation
om Københavns bud som værtsby til EPOS i Tel Aviv til april, og derefter er der en endelig
afstemning.
2. DPOS skal stå for bud på person som skal afholde Guildal forelæsning indenfor
børneortopædi ved DOS 2019
NE foreslår dr. Mathew Varghese fra St Stephens Hospital i Delhi som bl.a. står for polio og
klumpfodsbehandling i Indien.
3. Kommentar vedr KKR
CW og NW har ikke længere mulighed for at udføre årets KKR, som ellers blev drøftet ved
seneste bestyrelsesmøde.
Keld Daubjerg har accepteret at revidere den tidligere udførte KKR for behandling af
suprakondylære humerus frakturer, hvilket bliver DPOS’ bidrag i 2019.
4. Case konkurrencen.
Foreløbigt er der ikke indsendt nogle besvarelser på seneste case. Der udsendes orientering
om at der fortsat kan indsendes besvarelse i næste nyhedsbrev. AKTION MG
5. Databasegruppen.
NE har forsøgt at undersøge hvilke kanaler der skal søges igennem for at registrere i REDCap.
MG oplyser at der i region midtjylland blev ansøgt om kvalitetssikringsprojekt ved
datatilsynet, hvilket blev accepteret. NE kigger på ny på sagen. AKTION NE
Eventuelt.
Konstellation i bestyrelsen, NE foreslår ved næste bestyrelsesmøde at bestyrelsen ændres til
6 medlemmer, én fra hvert hospital med børneortopædi samt et yngre lægemedlem.
Kommende møder:
Skype møde den 12/3-2019 kl. 21-22.
Fysisk møde i Odense hos Uggi den 28/5-2019
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