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Dansk børneortopædisk Selskabs generalforsamlingen 2021        
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AA Ahmed Abdul-Hussein Abood 
ABC Andreas Balslev-Clausen 
BS Bestyrelsen 
BM Bjarne Møller-Madsen 
CF Christian Færgemann 
CM Camilla Mersø 
JR Jan Duedal Rölfing 
JS Jens Svensson 
KDN Keld Daubjerg Nielsen 
KH Klaus Hindsø  
KKR Korte Kliniske Retningslinier 
LK Louise Klingenberg 

 
 
MF Marie Fridberg 
MM Mindaugas Mikuzis 
NE Niels Ellitsgaard 
NOMS National Ortopædkirurgisk Metodebog til 

Skadestuebehandling 
NW Niels Wisbech 
OR Ole Rahbek 
PB Peter Buxbom 
SB Søren Bødtker 
TN Tobias Nygaard 
UB Uggi Balle 
m.fl. 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 

1. Valg af dirigent og referent 
SB vælges som dirigent og PB som referent. 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling 
Godkendt. 
 
3. Formandens beretning 
a. Året der gik 
TN, Der er gået 2 år siden seneste GF, hvilket skyldes COVID-19.  
Der er afholdt en del Skype/Teams møder og et enkelt fysisk møde hos JS i Aalborg. 
En stor del af arbejdet er gået med at hjælpe Dansk Ortopædisk Traumeselskab (DOT) med at skrive på en 
national skadestueinstruks, noms.dk, hvor BS er blevet bedt om at udfærdige den børnetraumatolgiske del.  
TN fremviser enkelte underafsnit af hjemmesiden. 
BM opfordrer til agtpågivenhed, omkring hvor juridisk afgørende hjemmesiden er. 
BS er ikke sikre, men som det ligger i navnet er NOMS en metodebog og forventes ikke at være juridisk 
afgørende. 
 
 
b. Forskningsudvalget 
TN, I forhold til REDCap forskningsdatabaserne, er det svært at komme videre i RegionH, da der hele tiden er 
udskiftning blandt juristerne, hvilket gør at godkendelserne stagnerer hver gang en ny jurist skal sættes ind i 
projektet.  
OR, formand for forskningsudvalget, supplerer at alle andre regioner er godkendt til at benytte REDCap 
databaserne. OR foreslår at forskningsudvalget fremadrettet navngives databaseudvalget, da det udelukkende er 
dette der bliver arbejdet videre på. Dette godkendes. 
 
 
c. Kvalitetsudvalget 
CM, beretter at COVID-19 har forårsaget at der ikke kunne afholdes seminar til KKR, hvorfor der ikke er 
udfærdiget nye KKR i år. 
CM, kommende arbejdsopgaver i kvalitetsudvalget bliver også at besvare henvendelser fra Sundhedsstyrelsen 
angående fremtidig specialeplan. 
 



KDN beretter sit synspunkt omkring hvorfor det ikke tidligere er lykkedes at få enkelte af de svære 
børnefrakturer med i specialeplanen for børneortopædi. 
KH kommenterer at Sundhedsstyrelsen ikke forholder sig til sværhedskriterier, men nærmere 
sjældenhedskriterier eller tværfaglighedskriterier, hvilket frakturerne ikke falder indenfor. 
 
På GF gives BS mandat til at besvare henvendelser fra Sundhedsstyrelsen angående den kommende 
børneortopædiske specialeplan. 
 
CM ønsker at træde ud af kvalitetsudvalget. 
 
MF stiller op til posten og vælges. 
 
 
d. Kommende A-kurser 
TN, Rigshospitalet har stadig ansvaret for afholdelse af det specialespecifikke børneortopædiske kursus, og har 
foreløbigt afholdt 2. Der skal afholdes 2 mere i løbet af 2022. NW er ansvarlig for posttesten til kurset. 
 
ABC, det er et ønske fra Uddannelsesudvalget at de enkelte fagområder tager ansvaret for undervisningen og 
reflekterer over vægtningen af de enkelte emner. 
BM, man bør se evalueringerne igennem for at sikre høj kvalitet blandt de enkelte personer som præsenterer 
emnerne. 
 
 
e. EPOS 2022 Copenhagen 
Da Martin Gottliebsen er syg, indleder TN med at EPOS afholdes i København i 2022 for fuld skala. Den nationale 
børneortopædkirurgisk tilslutning er vigtig.  
BM fortæller at økonomien bliver afgørende for antallet og størrelsen af prækursus og sociale arrangementer. 
Desuden ankommer der 3 POSNA fellows et par dage op til kongressen. Foreløbigt arbejder Martin Gottliebsen 
og BM videre med planlægningen, og uddelegerer opgaver når det bliver relevant. 
 
 
4.+5. Fremlæggelse af regnskab, budget (kontingent) til godkendelse.  
Regnskabet gennemgås ved SB. 
Budgettet: Der påtænkes at fastholde kontingent på 200 kr. per år. Dette godkendes. 
Der er bred enighed om at eventuelt overskud bør benyttes til en social begivenhed op til EPOS 2022. 
 
 
6. Valg af bestyrelse 
Der er ingen på valg i år. 
 
 
7. Eventuelt  
Intet til eventuelt. 
 
 
Formand TN afslutter GF 
 
 

02.12.2021 / Peter Buxbom 


