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REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af dirigent og referent
SB ordstyrer, PB referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Godkendt.
3. Formandens beretning inkl. beretning fra
5 skypemøder, og et personligt møde i Svendborg.
Hjemmeside ligger via DOS hjemmeside eller via dpos.dk. Der mangler DPOS’ vedtægter, som MG overfører til
nyeste hjemmeside – AKTION MG
MG har på vegne af DPOS sørget for værtsskab for EPOS 2021 til København, 13.-17. april. – Svenskermødet
udskydes på baggrund af dette. MG præsenterede derefter udvælgelsesprocessen i plenum.
DPOS har ved stor hjælp fra MF fået Matthew Varghese til Guildal forelæser ved årets DOS konference.
a. Kvalitetsudvalget v/Camilla Mersø
Udvalgets struktur gennemgås og der informeres kort om udvalgets arbejde inkl. KKR.
Der mangler en suppleant, som skal vælges fra DPOS. Ingen melder sig frivillig, hvorfor CM udvælger én.
b. Databasegruppen v/Vilhelm Engell, hvor langt er vi I de forskellige regioner.
Der foreligger nu et juridisk dokument som skal underskrives og sendes til Julie Ladeby Erichsen, én fra hvert
sygehus med børneortopædkirurgisk afdeling.
DPOS’ forskningsgruppe, som er bestående af Vilhelm Engell (formand), Tobias Nygaard, Christian Wong,
Christian Færgemann, Ole Rahbek agerer styregruppe.
c. DOS uddannelsesudvalg; Ny målbeskrivelse i børneortopædi til det specialespecifikke kursus. Er vi enige? /v
Niels Ellitsgaard
ABC fortæller om udvalgets ønske om at lave en helt ny målbeskrivelse fra 2020. De enkelte fagområder inddeles
så i, hvor stor ekspertise den enkelte HU læge forventes at have ved endt hoveduddannelse. Udvalget har
udfærdiget EPA til en stor andel af de funktioner der forventes indenfor de enkelte subspecialer.
Alle børnefrakturer kommer under traumatologi – lidt imod DPOS’ ønske.

Som sidebemærkning afholdes det specialespecifikke kursus som hidtidigt. Der aftales fortsat at det
specialespecifikke kursus roterer hvert 3. år. Kommende delkursusleder skal vælges fra RH, som skal deltage i
Odense.
4. Fremlæggelse af regnskab, budget (kontingent) til godkendelse.
Vedtægtsændring §4: Bestyrelsen foreslår at budgetåret forløber svarende til kalenderåret.
Regnskabet er godkendt ved revisor SB.
Budgettet: Der tiltænkes at fastholde kontingent på 200 kr. per år. Dette godkendes.
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.
Vedtægtsændringen vedtages enstemmigt.
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.
NE er på valg og kan ikke genvælges.
Jens Svendsson – Afdelingslæge er i Aalborg er på valg.
Louise Klingenberg – Konstitueret overlæge på Hvidovre Hospital.
Begge vælges til posten.
TN vælges som ny formand for DPOS.
7. Eventuelt
MG beretter om at have ansøgt Sundhedsstyrelsen om udviklingsfunktion for åben reposition af
hofteepifysiolyser. Denne anmodning er blevet afvist fra SST. MG adspørger om holdning til centralisering.
KSC bakker op om dette.
NW Det skal være klart hvilke der skal henvises. Ift økonomi, hvem betaler.
KSC Hvis der henvises fra andre børneortopæder, betaler regionen for transporten.
NW informerer om ESMAC møde om CP behandling i Odense i 2020.
8. Medbragte cases
LK case om acetabular dysplasi.
Formanden afslutter (NE)
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