Bestyrelsesmøde i Dansk Børneortopædisk Selskab
Skypemøde, 26.11.2019 kl. 21.00-22.00

Valg af ref.: PB
Referat:
Referat fra generalforsamling godkendes.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent undlades, PB bliver referent.
2. Godkendelse af GF referat
Godkendes uden korrekFoner.
3. Opdatering hjemmeside, navne og billeder på de nye
LK og JS sender billede Fl PB, som opdaterer hjemmesiden.
4. Svar på naHonal skadestuebehandling NOMS
DPOS accepterer arbejdet, og vil MG vil udarbejde et google dokument Fl løbende opdatering og
desuden vil ved kommende fysiske møde arbejdes videre på emnet.
5. Status på DPOS databasen, piloNasen
TN der har været enkelte uhensigtsmæssigheder ved opstart i brugen af redCap.
Ud fra de ﬁre arme I databasen, skal senere drøWes en ensretning af behandlingen på naFonalt
basis.
6. Status EPOS 2021 Copenhagen
MG aktuelt foregår videre arbejde via EPOS sekretariat.
7. Nye målbeskrivelse
DPOS havde ønske om at en stor del af de specialiserede børnefrakturer lå under
børneortopædien i den nye målbeskrivelse - deYe lykkedes ikke. Andreas Balslev-Clausen
argumenterede hvorfor ved DPOS generalforsamling, hvilket vi må acceptere.
8. KKR opdateringer
Ved kommende fysiske forårsmøde besluYes emner for kommende KKR.
9. Case konkurrence, på pause
Der aWales at antallet af svar Fl case konkurrencen har været for få, så den forbliver på pause. Alle
besvarelser på hjemmesiden [ernes og lægges på google drev, hvor ved de kan bruges Fl videre
undervisning af børnefokusister på de enkelte afdelinger.

10. DPOS halvårs forårsmøde, lokalitet
Der aWales et fysisk forårsmøde onsdag den 6. maj fra kl. 10 hos TN.
11. Næste møde
Over Skype, Frsdag den 7. januar 2020 kl. 21.
12. Eventuelt
Intet Fl eventuelt.
Næste møde: Over Skype, Frsdag den 7. januar 2020 kl. 21.
Deltagende
JS
LK
MG
PB
TN
UG

Jens Svendsson
Louise Klingenberg
MarFn GoYliebsen
Peter Buxbom
Tobias Nygaard
Uggi Balle

08.06.2019 / Peter Buxbom

