
 
 
Bestyrelsesmøde i Dansk Børneortopædisk Selskab. 
Romsø, 14.06.2022 kl. 9-14 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
Der vælges ingen dirigent, referent PB. 
 
 
2. Uddannelsesansvarlig person indenfor børneortopædien – skriv fra UDDU 
 
Der drøftes uddannelsesforhold for kursister rundt i landet 
På Odense er kursister tilknyttet børnesektionen i 2 måneder, men er ikke fritaget fra vagter i 
denne periode. 
Aalborg: Kursister er tilknyttet sektionen i 3 måneder – ikke fritaget for vagter. 
Aarhus: Kursister er tilknyttet sektionen i 3 måneder – ikke fritaget for vagter. 
København: Kursister er tilknyttet sektionen i 1 måned under fokuseret ophold uden vagter. 
 
Alle steder er der en slutevaluering af kompetencer indenfor børneortopædi. 
 
DPOS’ bestyrelse enes om at ønske om at alle børneophold er på minimum 20 sektordage fordelt 
på 1-3 måneder, hvilket aktuelt ikke overholdes alle steder. 
 
Der aftales at UB kigger på hvordan kort prætest (evt. multiple choice) forud for ophold kunne se 
ud, og fremsender et oplæg til introduktionssamtale. AKTION UB 
PB fremsender et oplæg til spørgsmål til en slutevaluering for endt børneophold, der er i 
overensstemmelse med den nye målbeskrivelse. AKTION PB 
 
 
3. Den nye specialeplan – skæringsflader med andre subspecialer 
 
Ligesom hofteepifysiolyse (SCFE) allerede betragtes som højt specialiseret behandling indenfor 
børneortopædi, drøftes om diverse proksimale femurfrakturer hos børn også bør indgå – da DPOS 
medlemmer allerede oplever at afdelinger udefra kontakter børneortopæder når disse forefindes. 
Ligeledes drøftes om patella instabilitet, septisk artritis samt osteomyelitis hos børn også bør indgå i 
specialeplanen indenfor børneortopædi. 
Som DPOS repræsentant gives MG mandat til at fremlægge DPOS’ interesser. 
 
 
4. Rekruttering 
 
Fase 4 stillinger. Der mangler fase 4 stillinger i landet. Der drøftes nationale rotationsmuligheder på 
de enkelte afdelinger. 



 
 
5.  Planer for GF 2022 
 
DOS kongressen er fra onsdag den 16/11 til fredag 18/11.  
DPOS GF ligger fra kl. 13-17.30, onsdag den 16/11. 
Det er obligatorisk med kaffepause kl. 14.30-15.00 
 
Fra kl. 13.00 til kl. 14.30 planlægges 
1 time for generalforsamlingen og 
0,5 time teasers/oplæg til årets tema: hofteledsdysplasi 
 
Fra kl. 15.00 til kl. 17.30 
2,5 timer om hofteledsdysplasi inkluderende afslutning med blandede cases fra deltagere. 
 
Mulig underemner:  
30 min om screening 
30 min om behandling 
Hofteledsdysplasi (osteotomier).  
Pavlik sele kontra DB-skinne. 
Protokoller –  
Screening 
UL: Graf klassifikation, dynamisk vs statiske mål 
Wait-and-watch på de stabile dysplastiske hofter i Odense. 
 
TN er afgående. 
PB er afgående. 
Der drøftes mulige kandidater. Da der ifølge vedtægterne er en af de kommende 
bestyrelsesmedlemmer som skal være en yngre læge, anbefaler PB Katrine Abildgaard Nielsen. 
 
 
6. Specialespecifikt kursus 
 
2023 på RH – delkursusleder TN 
2024 overgår til Aalborg, hvorfor de deltager mandag – onsdag i uge 6, 2023. 
 
 
7. Korte kliniske retningslinier (KKR) 
 
Der er i år foretaget revision af KKR på de distale metafysære radiusfrakturer af LK og PB. 
Kommende år skal septisk artritis hos børn revideres, hvilket MG gerne vil deltage i. 
Der overvejes om mindre delområde indenfor hofteledsdysplasi kunne varetages af personer fra 
Aalborg. 
 
 



8. NOMS.dk 
 
Ole Rahbek og Keld Daubjerg har kigget alle børne NOMS igennem. 
Der drøftes uenigheder. 
JS kontakter Ilija Ban angående manglende DPOS akkreditering og manglende emner som JS har 
forfattet. 
 
 
9. Eventuelt 
 
Intet. 
 
 
10. Næste møde 
 
Endnu ikke aftalt. 
 
 
 
Medlemmer af DPOS bestyrelse 
 
JS Jens Svendsson 
LK Louise Klingenberg 
MG Martin Gottliebsen 
PB Peter Buxbom 
TN Tobias Nygaard 
UG Uggi Balle 
 
25.06.2022 / Peter Buxbom 


