Bestyrelsesmøde i Dansk Børneortopædisk Selskab.
Skype møde, 09.09.2019 kl. 21.00-22.00

Valg af ref.: PB
Referat:
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendes.
1. Programmet for GF DOS 2019

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 13:00 – 17:30
Lokale: ?
Alle er velkomne
I forbindelse med DOS kongressen indkaldes til fagligt møde og efterfølgende ordinær generalforsamling.
13:00 – 14:30 Som noget nyt starter vi med fagligt møde, i år med to emner:
CP/CPOP indikator revision ved Niels Wisbech Pedersen, Odense
DDH behandling år 2019 – fra spæd til skolebarn:
Velkomst v. Martin Gottliebsen, Aarhus
DDH screeningsprogram v. Niels Ellitsgaard, Hvidovre
DDH nye screeningsstrategier v. Ole Rahbek, Aalborg
Sent opdaget hofteluksation v. Klaus Hindsø, Rigshospitalet
Sent opdaget hofteluksation v Niels Wisbech Pedersen, Odense
Rest dysplasi v. Martin Gottliebsen, Aarhus
MRI af acetabular dysplasi v. Michel Bach Hellfritzsch, Aarhus
14:30 – 15:00: Kaffe i udstillingen
15:00 - 17:30 : Generalforsamling
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3. Formandens beretning inkl. beretning fra
a. Kvalitetsudvalget v/Camilla Mersø
b. Databasegruppen v/Vilhelm Engell, hvor langt er vi I de forskellige regioner.
c. DOS uddannelsesudvalg; Ny målbeskrivelse i børneortopædi til det
specialespecifikke kursus. Er vi enige? /v Niels Ellitsgaard
4. Fremlæggelse af regnskab, budget (kontingent) til godkendelse.
Vedtægtsændring §4: Bestyrelsen foreslår at budgetåret forløber svarende til kalenderåret.
5. Vedtægtsændring §6: Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen fremover består af en formand, en kasserer
samt yderligere 4 (indtil i dag 3) medlemmer, hvoraf minimum én er yngre læge. Dette giver en
teoretisk mulighed for at samtlige 5 sygehuse med børneortopædi er
repræsenteret.

6. Niels Ellitsgaard fratræder efter 8 år i bestyrelsen.
Ændrer vi vedtægternes §6 er der derfor nyvalg af 2 medlemmer (i modsat fald et medlem) og
herefter valg af formand blandt den nye bestyrelses
medlemmer.
Ifølge vedtægterne for DPOS fremsender bestyrelsen forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og
formand senest to uger før generalforsamlingen. Opstillingslister til modkandidatur skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen (fremsendes på e- mail til Niels
Ellitsgaard:niels.ellitsgaard.01@regionh.dk
7. Eventuelt
8. Medbragte cases
Vel mødt
Niels Ellitsgaard

Hvert enkelt punkt gennemgås:
Camilla Mersø fortæller om arbejdet i kvalitetsudvalget.
Vilhelm Engell fortæller om status for databaseudvalget. Desuden inviteres en PhD studerende,
Julie, som skriver PhD i Kolding der bl.a. omhandler REDCap. En national børneortopædisk
database kunne med fordel forankres i én region. SDU tilbyder gratis REDCap support. Julie
fortæller om fordele og ulemper ved denne løsning.
NE og MG var til møde med uddannelsesudvalget i Vejle, hvor HU uddannelsespunkter blev
gennemgået, og DPOS’ forslag gik set stort set uberørt igennem.
Pkt 4, regnskabet godkendt ved Søren Bødtker.
Pkt 5, hvis vedtægtsændring accepteres, foreslås at der indstilles én fra Aalborg til DPOS
bestyrelse. NE kontakter Søren Harving og spørger om mulige kandidater.
Pkt 6, der skal ved GF afgøres formandskab for DPOS. Der drøftes for og imod udvælgelsen af MG
og TN.
2. Mail fra EFORT
NE har modtaget mail fra EFORT, som ønsker kandidater der kan indgå i implementering af nye
ortopædiske implantater på EU niveau. Bestyrelsen stiller spørgsmål ved relevansen af kandidat
fra DPOS. Emnet drøftes eventuelt til GF.
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