Referat fra 10. bestyrelsesmøde 13. januar 2005 Ortopædkirurgisk afdeling
Rigshospitalet
Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Henrik Schrøder HS, Niels Wisbech Pedersen NWP, Kjeld
Søballe KS, Jens-Erik Varmarken JEV
1. Referatet fra mødet den 6. oktober blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden ville komme under de enkelte punkter.
3. NWP fortalte at økonomien var sund og god. Der er registret 103 medlemmer.
4. De udarbejdede beskrivelser af fase 4 uddannelsen for hofte og knæalloplastikkirurgi var fremsendt til
uddannelsesudvalget, men der skulle gøres nogle justeringer, men arbejdet ansås for at være af mindre
karakter end det der var lavet.
5. HS fortalte, at man i samarbejde med hoftereferenceprogrammet ville forespørge om der kunne ydes
støtte til trykning af de 2 referenceprogrammer. Der kommer et indlæg i Ugeskriftet.
6. PKA redegjorde for det foreløbige arbejde i Styregruppen om den nye udgave af referenceprogrammet for
primær hoftealloplastik. Der lavet en indholdsfortegnelse og fundet frem til en række forfattere, der fordeles
sig pænt geografisk set. Der er lavet en realistisk køreplan med fremlæggelse af et oplæg til efterårsmødet
2005, så endelig vedtagelse kan ske ved generalforsamlingen i 2006.
7. JEV opfordrede PKA til at tage spørgsmålet om refundering af rejseudgifter til medlemmer der udførte
opgaver for DOS. Det var tidligere meldt ud, at der ikke ydes betaling for rejser.
8. Hjemmesiden fungerer. Blandt bestyrelsen var der enighed om at det var vigtigt at have en hjemmeside.
JEV skulle bede Kenth Esbensen give en redegørelse for sin arbejdstid og beskrive sine arbejdsopgaver, for
at vurdere om lønnen passede til opgaven.
9. PKA gennemgik dagsorden for mødet med DOS´s bestyrelse den 14. januar 2005.
10. Generalforsamlingen:
I Der fandtes ikke grund til at foreslå lovændringer.
II Kontingentet fandtes passende.
III PKA, HS og NWP er på valg. PKA og HS ønsker at genopstille. NWP trækker sig, da han i fremtiden
ikke skal beskæftige sig med alloplastikkirurgi. Christian Pedersen skulle tilbydes at opstille og der var
enighed om at spørge Henrik Husted om at opstille som suppleant.
Symposium:
I Det endelige program for navigation ved TKA-kirurgi var klart.
II NWP påtager sig moderator-opgaven
11. Årsmødet oktober 2005
Jubilæumssymposiet for DHR. PKA laver aftale med Ulf Lucht.
Eget DSHK symposium: Rapport DKR + forskningsindlæg fra DHR.
12. KS redegjorde for de forskellige tiltag der med forskning udgående fra Århus med ham som holder i 4
større projekter. Det der tidligere havde været omtalt som en mulighed med multicenter projekter ansås at
være noget nær umuligt at gennemføre.
13. 27.april 2005 kl. 15 hos KS i Århus.
14. Eventuelt. NWP fremlagde sygehistorie med pt. Der havde fået indsat endo-rotationsknæ ved en primær
knæalloplastikoperation på en Damp-klinik.. Det frie sygehusvalg har givet og vil give nogle behandlingsvalg,
som vi ikke anser for at være gængs behandling efter referenceprogrammerne. Det blev vedtaget at NWP
skulle udarbejde brev til DOS for at udtrykke vores bekymring og overfor klinikken påpege vores kritik af den
valgte protese til primær TKA.
Jens-Erik Varmarken
Sekretær i DSHK
13. marts 2005

