2007.05.10 Referat af generalforsamling

Referat DPOS møde, DOS forårsmøde 10/5 2007.

Valg af dirigent: Søren Bødtker.
Direfent: Gert Rahbek Andersen.
Formandens beretning:
Forelå skriftligt, da Søren Harving er sygemeldt. Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret. Dette vil
ske i nærmeste fremtid. Michael Davidsen er kasserer, Gert Rahbek Andersen er sekretær. Niels
Wiesbech medlem.
Kernemarkører:
Det blev foreslået, at sent opdaget hofteluxation inkluderes.
DRG takster:
Ponsetti-metoden til klumpfodsbehandling er uafklaret. Bracen koster mellem 3.500 og 5.500 kr.
afhængig at serviceniveau fra leverandøren. 3 par sko til 600 kr. Derudover selve behandlingen.
Det blev foreslået, at der fastsattes en totalpris, hvor alt var inkludereet. Steen Bach Christensen vil
sende et oplæg til Søren Harving.
Multilevel surgery, er dårligt defineret, regnskabsvis. Gert Rahbek Andersen vil lave DRG takst
foreslag, der bedst matcher de reelle udgifter.
Ganganalyse, bør have selvstændig rimelig takst, f.eks. 8.000 kr.
Fællesambulatorium for ”multisyge” børn: børneortopæd, pædiater, m.fl. Vi skal have det på til et
punkt på næste møde.
Hvordan takseres udetjeneste i fremtiden? Tilsyn? Disse spørgsmål sættes også på dagsordenen til
næste møde.
Botox afregning. Ambulant takst plus medicin udgift. Er det indføjet i Grønt System (GS)? Gert
Rahbek Andersen undersøger det til næste møde.
Regnskab:
Ved Michael Davidsen.
Kontingent
2008: 100 kr. Evt. formue kan måske bruges til E-kursus i børneortopæd kirurgi, rettet mod
intereesrede kommende børneortopædkirurger.

Jørgen Reimers foreslås æresmedlemsskab. Søren Harving kontakter Reimers om dette,
med forespørgsel om et foredrag på ½ time til efterårsmødet.
Vi ønsker indgåelse af alliance med EPOS
Evt.: Gode cases som altid. Diskussion om hvorvidt fysioterapeuter bør overtage
manipulationen af fødderne ved Ponsetti metoden i fremtiden.
Det anførtes, endnu en gang, at vi bør lave landsdatabase af klumpfodsbehandlingen. Det
bliver taget op ved næste møde.
Adressen på vores forenings hjemmeside er: www.dpos.dk
Gert Rahbek Andersen, 20/5 2007.
Kommentarer
Du har ikke tilladelse til at tilføje kommentarer.

