Referat fra 12. bestyrelsesmøde (Modtaget 16.01.06)
28.september 2005, Storstrømmens Sygehus Næstved
Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Henrik Schrøder HS, Christian Pedersen CP Jens-Erik
Varmarken JEV
Afbud: Kjeld Søballe
1. Referatet fra mødet 27.04.05 blev godkendt uden kommentarer.
2. Meddelelser fra formanden PKA:
a) DAMP-klinikken.
Efter den megen korrespondance i maj 2005 er sagen lige så stille gået i sig selv igen, og klinikken havde
ikke indkaldt til et møde. Sundhedsstyrelsen er gået ind i sagen og har skrevet til patienterne at man
indhenter journalmateriale. Vi var enige om, at der ikke skulle ske mere p.t.
b) Privatklinikker.
En rundspørge blandt bestyrelsens medlemmer viste, at der ikke er omfattende problemer med, at
klinikkerne ikke behandler deres komplikationer.
c) Rådgivning ved regionsdannelse.
Bestyrelsen har via DOS stillet sig til rådighed ved Eventuelle ønsker og faglig rådgivning ved den
kommende regionsdannelse. Det blev besluttet at dette offentliggøres på hjemmesiden.
d) Styregruppen for DHR.
Alle ortopædiske databaser er nu samlet i Århus. I nær fremtid vil det blive således, at man skal indberette
over nettet. CP gjorde gældende, at det er vigtigt, at man også kunne vise resultater med korte
overlevelsesrater. Negative resultater burde være grundlaget for at man ændrede sin afdelings behandling,
og derfor ikke kun skulle kunne vise langtidsresultater.
e) Palacos cement.
Biomet har overtaget salget af Palacos knoglecement i Danmark. Imidlertid er den cement som Biomet
sælge ikke helt den samme, da det oprindelig firma stadig har patentet. Søren Overgaard og PKA har været i
kontakt med firmaet og bedt dem dokumentere at cementen er som den kendte Palacos. Vi vil løbende blive
orienteret om hvad der sker i sagen.
f) PKA orienterede om at han skulle være med i et møde om forløbsprogrammer arrangeret af CEMTV. Dette
ligger i tråd med at der arbejdes med dette emne til forårsmødet og i THA-ref.programmet.
3. CP er tiltrådt som ny kasserer og har fået overdraget regnskaber og medlemslister fra Niels Wisbech
Pedersen. CP er i øjeblikket i gang med at få flyttet kontoen fra Odense over i sit navn i banken i Ålborg.
Bestyrelsen giver CP fuldmagt til at være den, der har trækningsret til denne konto. CP vil efter gennemgang
af medlemslisten og indberetninger om indbetalinger. Når dette er gjort vil bestyrelsen blive orienteret.
4. De indgående sponsorkontrakter udløber med udgangen af dette år. Der skal udarbejdes nye kontrakter.
PKA og CP vil fællesskab stå for dette. Der var enighed om at spørge de samme sponsorer som sidst og
høre om de ville støtte med 2500 kr. pr. år. Når kontrakterne er lavet bliver udkastet sendt rundt til
bestyrelsen inden aftaler indgås.
5. Fase 4 programmerne er set af DOS´s uddannelsesudvalg og herfra har man ønsket at vi får dem
vedtaget ved vores kommende generalforsamling til maj 2006. JEV vil sørge for at de 2 programmer bliver
sat på hjemmesiden.
6. Referenceprogrammer.
Der er opnået sponsorater til at begge programmer kan trykkes. Der blev enighed om at udgivelsen skulle
ske samtidig. HS ville kanalisere pengene til CP, der laver en speciel konto til dette beløb.
Der er i øjeblikket heftig aktivitet for at klargøre et udkast til høring for THA-programmet. Det skal gerne ligge
klart på nettet ca. 2 uger før høringen ved DOS-mødet. Høringen er kun på 50 minutter hvorfor styregruppen
havde valgt at fokusere på nogle enkelte emner.
7. Efterårsmødet 2005. Programmerne for både jubilæumssymposiet og eget symposium lå klart.
Til jubilæumssymposiet kommer fra Norge Leif Havelin og fra Sverige Peter Herberts. Der var aftale med
DOS om de økonomiske forhold i forbindelse med deres besøg.
Programmerne vil kunne ses på hjemmesiden og i DOS Bulletinen.
8. Symposium forår 2006. Dette vil handle om forløbsprogrammer og Henrik Husted har givet tilsagn om at
han vil sammensætte programmet for dagen og indhente de relevante foredragsholdere. Det blev vedtaget
at CP skulle være moderator.

9. Emner til efterårsmødet 2006. Her registrene på og dernæst skulle der være et indlæg om de kirurgiske
adgange til hofteleddet. Indlægsholdere skulle evt. være forfatterne der har skrevet dette kapitel i
ref.programmet.
10. E-kurset den 13. september 2006 på Munkebjerg Vejle skal omhandle et knæemne. HS og CP har fået
tildelt opgaven med at sammensætte et program. Af emner blev der nævnt flg. Komplekse primære knæ,
osteotomier, revisionsproblematik, knogletab. Der arbejdes med program og CP og HS ville rundsende når
der kan nyt.
Dagen før afholder vi bestyrelsesmøde.
11. Næste møde aftalt til den 19.januar 2006.
12. Eventuelt. Intet under dette punkt.
Med venlig hilsen
Jens-Erik Varmarken
sekretær
29. september 2005

