
	
	
Bestyrelsesmøde	i	Dansk	Børneortopædisk	Selskab.	
Skype	møde,	25.06.2019	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 ordinær generalforsamling og efterfølgende fagligt møde.	
13:00 – 14:30   Som noget nyt starter vi med fagligt møde, i år med to indlægsholdere:	
                             Niels Wisbech Pedersen: CP/CPOP  indikator revision	
                             Ole Rahbek: DDH behandling år 2019 – fra spæd til skolebarn. Indikationer for kirurgisk behandling. 
Screening – sekundær/primær. Pavlik/DB. Restdysplasi. (MG tilføjer oplægsholdere og sender det til NE) 

 	
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. – 
NE kontakter Vilhelm Engell om aftale.	
                                                          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 medlemmer, hvoraf minimum én er yngre læge. Dette giver en teoretisk mulighed for 
at samtlige 5 sygehuse med børneortopædi er repræsenteret.                              	
6. Nyvalg af 2 medlemmer:	

a. Niels Ellitsgaard fratræder efter 8 år.	
 Andre forslag kan fremsættes indtil hvornår?	

6. Forslag til diskussion på GF i øvrigt kan fremsendes på e-  mail til Niels 
Ellitsgaard:niels.ellitsgaard.01@regionh.dk	

7. Eventuelt 	
 	
8. Medbragte cases 
 
NE finder ud af om formandskabet skal afgøres ved GF eller om det afgøres ved den konstituerede bestyrelse.	
		
	
	



2.	Databaserne	
		
NE	har	møde	i	august	med	en	jurist	i	RegionH,	omkring	indførelse	af	database	i	region	øst.	
AUH	benytter	foreløbigt	ikke	deres	REDCap	database,	da	der	afventes	endelig	korrekturlæsning.	
MG	sørger	for	adgang	til	REDCap	for	NE	og	TN.	
		
3.	DOS	kongressen:	Hvad	laver	vi	onsdag	aften?	
	
Det	virker	fortsat	lidt	usikkert	hvad	DOS	bestyrelsen	tiltænker	der	skal	ske	onsdag	aften.	Der	
planlægges	ikke	noget	fast	fra	DPOS.	
		
4.	EPOS,	noget	nyt?	
Inspektion	af	Tivoli	kongres	center.	
EPOS	vil	snart	have	en	liste	over	hvilke	steder	der	kan	bruges/bookes	til	sociale	arrangementer.	
		
5.	Eventuelt	
Intet	

	
Kommende	møde:	Via	Skype	mandag	den	9.	september.	
	

	
Deltagende	
	
MG	 Martin	Gottliebsen	
NE	 Niels	Ellitsgaard	
PB	 Peter	Buxbom	
UG	 Uggi	Balle	
	
25.06.2019	/	Peter	Buxbom	


