
11. bestyrelsesmøde 27. april 2005, Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus

Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Niels Wisbech Pedersen NWP, Henrik Schrøder HS, Kjeld 
Søballe KS, Jens-Erik Varmarken JEV.

1. Referatet fra mødet på Rigshospitalet den 13. januar 2005 blev godkendt med den ændring at det var 
NWP, der skulle være ordstyrer ved Symposiet i maj 2005 i Ålborg.

2. Meddelelser fra formanden.
Der var blevet meddelt fra DOS, at rejseudgifter i forbindelse med arbejdet om Referenceprogrammet vil 
blive dækket.
Der var kommet svar fra Damp-klinikken i Tønder. Det var oplyst, at man var sluttet med at bruge 
hængselprotesen som standardprotese til primær knæarthrose. Vi fandt, at det var OK med at der var 
stoppet, men kolleger landet rundt havde stadig set problemer og derfor var det nødvendigt, at forfatte et 
brev til Sundhedsstyrelsen og bede dem undersøge problemets omfang. NWP og PKA ville udarbejde et 
oplæg. Det blev endvidere besluttet, at der skulle siges et par ord om problemet til DOS-
generalforsamlingen.

PKA gjorde gældende, at vores navn på hjemmesiden ikke var korrekt på Engelsk. Det rette navn skulle 
være Danish Society for Hip and Knee Replacement. JEV ville sørge for at få rettet navnet.

A-kurser: Indholdet rammer rigtigt, men der kan være behov for en justering. Der kommer formentlig ny 
delkursusleder.

Der var kommet en opfordring fra Jens Retpen og Jens Stürup om at undersøge, hvilken strategi man i de 
enkelte afdelinger landet rundt brugte ved sin kontrol af hoftealloplastik patienter. PKA ville i samarbejde 
med kolleger fra egen afdeling lave et spørgeskema til rundsending til afdelingerne.

Det havde ikke været muligt at samle gruppen vedrørende implantat certificering, hvorfor dette arbejde blev 
udskudt til efteråret.

3. NWP gennemgik økonomien for selskabet. 
Der var nu tilmeldt 105 medlemmer. Økonomien er gennemsund og vi kan fastholde det nuværende 
kontingent niveau. Til efteråret skulle der indgås nye kontrakter med firmaerne og vores webmaster, der 
allerede havde givet tilsagn om at ville fortsætte.

4. Arbejdet omkring Fase 4 uddannelsen indenfor hofte- og knæalloplastikkirurgi var afsluttet og JEV og 
NWP havde fremsendt materialet til DOS uddannelses udvalg, hvor deadline var den 2. maj 2005.

5. Knærefenrence programmets skriftlige korte udgave var klar til publikation i Ugeskriftet og ville komme 
inden længe.
HS og Jens Stürup var i gang med en at sammensætte et brev til diverse firmaer om mulig støtte til en 
regelret publikation i bogform. Det endelige program er allerede tilgængeligt på internettet. I sammenhæng 
med dette program var HS blevet medlem af en tværfaglig Arbejdsgruppe, der skulle beskrive forskellige 
aspekter af knæartrose og behandlingen heraf. Det så nu allerede ud til at det blev en meget stor 
arbejdsopgave. Status for arbejdet med referenceprogrammet for THA blev fremlagt ved PKA.

6. Hjemmesiden. 
Dette punkt blev udsat til næste møde og det blev besluttet at invitere webmaster Kenth Esbensen til dette 
møde, så man kunne se om der var muligheder for at fremme forskellige punkter på hjemmesiden.

7. Forårsmødet 2005.
a. Generalforsamlingen: Der var ikke indkommet nogen forslag. Vedr. valg Der var tilsagn fra PKA om at 
modtage genvalg af. Christian Petersen ville gerne modtage valg til den ledige post efter NWP, der afgik 
efter tur og ikke ønskede genvalg. Henrik Husted ville gerne opstilles som suppleant. Ole Ovesen var 
indstillet på, at modtage valg som revisor.
Forløbet af generalforsamlingen blev gennemgået og strategien vedtaget.
PKA ville i formandsberetningen nævne, at det planlagte studie om MIS med 2 incisioner var aflyst, da der 
fandtes for mange komplikationer ved denne teknik. 
PKA foreslog vingave til dels til NWP for godt arbejde og til Per Thomsen for god ledelse af 
generalforsamlingen.

b. NWP gennemgik det endelige program for Symposiet om Navigations muligheder indenfor knækirurgi. 
Foredragsholderne blev Mr. Sandeep Changuan, UK og desuden Herluf Kristensen samt Claus Munk 
Jensen, DK

8. PKA gennemgik planerne for Jubilæumssymposiet oktober 2005.
Ulf Lucht skulle præsentere de danske resultater. 
Fra Sverige ville Peter Herberts fortælle deres resultater og forskning og fra Norge blev det Olav Furness.



Efterårsmødet i DSHK skulle handle om årsrapport fra DKR og dernæst ville der komme 2-3 indlæg om den 
forskning, der er udgået fra DHR.

9. Til forårsmødet skulle symposiet i DSHK være om Forløbsprogrammer.

10. Efterårsmødet 2006 var emnerne rapport fra DHR og DKR samt et indlæg om kirurgiske adgange ved 
hoftealloplastik.

11. E-kurset september 2006 skulle være om knæalloplastik inkl. Revisionsalloplastik.

12. Næste møde ville blive afholdt den 15. september 2005 kl. 15.00 i Næstved.

13. Eventuelt. 
Intet under dette punkt.

Med venlig hilsen
Jens-Erik Varmarken
Sekretær DSHK
26. juni 2005 

 Modt. til hjemmesiden 9. okt. 2005


