2011.10.26 Referat af generalforsamlingen
DPOS møde 26/10 2011
SB dirigent.
Formands beretning:
Indhold af fase 4 uddannelsen (anbefaling). Få rettelser efter
tilbagemelding fra DOS. Hurtig høring fra relevante afdelinger.
Specialplanen:
Plexus brachialis er højt specialiseret, placeret i Odense.
Sundhedsstyrelsen ønsker monitorering af behandlinger ( klumpfod,
rhizotomi, m.fl.). Kan børn ses i privat praksis? Hvem skal se de
fysiologiske variationer.
Kan vi bruge vores hjemmeside til vejledning til " simple tilstande"?
Skal vi give tilbagemelding til SST om fremtidige ændringer!
Kvalitetsudvalget. Databaser (klumpfodsdatabase?).
Fællesmøde SPOS/DPOS september 2012 i DGI-byen. Økonomi?
Der diskuteres krav til exponering ved evt. medfinansiering. (NOF logo
m.m. , og overskudsdeling.). Mødet bliver åbent for NOF deltagere!
Forskningsudvalg, nedsættes af bestyrelsen.
Kliniske databaser? Forskningsdatabaser?
LVS medlemskab. De ønsker en repræsentant til deres møde i november.
Vi skal undersøge om vi har mulighed for økonomisk støtte til
fællesmødet 2012.
Regnskab: nu 33 ordinære medlemmer og 3 æresmedlemmer.
Kontingent sættes op til 200 kr. pr. år. Kontonummeret står på vores
hjemmeside.
Valg af bestyrelse:
Søren Harving fratræder. Niels Ellitsgaard tiltræder.
Eventuelt:
Ansøgning om hjælpemidler. Tilskud skal gives efter paragraf 112. I
statusattest/ LÆ165 skal fremgå at hjælpemidlet i væsentlig grad
afhjælper problemet og forhindrer patienternes tab af færdigheder,
samt at lidelsen er kronisk.
Skal vi henvende os til KL ? Selskabet arbejder på fælles retningslinier!
YODA spørger om flere fremtidige børnesymposier. Vi opfordrer YODA
(gennem Andreas Balslev-Clausen) om at anmode DOS om fremtidige
undervisningssceancer.
Cases/indlæg:
NW informerer om CPOP. Tallene fra databasen i Region Syd tyder på
mindskning af antallet af luxerede/ subluxerede hofter.
Databasen bør kobles til det/de relevante specialeselskaber - altså
Pædiatrisk selskab og ikke mindst DPOS, som accepterer forankringen og
fra DPOS anbefales CPOP og DPOS opfordrer kraftigt til, at CPOP gøres
landsdækkende.
Kongenit pseudoartrosecase ved KS.
Multifocal osteomyelit/absces hos nyfødt barn. Ve. total caputnekrose
i hoften og overvæltningen af trochanter major. Der foreslåes

varierende for at bringe trochanter i acetabulum og flytte glut. Med.
distalt.
KD beskriver syndrombarn med knæ/patellaluxation. Uafklaret
behandlingsstrategi. K'S sender billeder på tilsvarende forløb til BL
i Odense.
Fodproblematikken gennemgåes.

Sendt fra min iPad
Gert Rahbek Andersen

