Referat fra 13. bestyrelsesmøde 12. januar 2006, Aalborg sygehus
Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Christian Pedersen CP, Kjeld Søballe KS, Jens-Erik Varmarken
JEV.
Afbud: Henrik Schrøder HS.
1. Referatet fra mødet den 28. september 2005 blev godkendt med enkelte stavefejlsrettelser.
2. Meddelelser fra formanden PKA
DAMP-klinikken: Embedslægeinstitutionen har sat en undersøgelse i gang, og denne skal munde ud i en
rapport fra Sundhedsstyrelsen (SST) om knæalloplastikpatienterne opereret med Endo-rotationsknæ.
Cementsagen: Der blev afholdt møde med DOS bestyrelse i oktober 2005, hvor man blev enige om, at
sagen skulle ind over SST. Kort før Jul blev der et afholdt møde med firmaet, som havde inviteret forskellige
foredragsholdere til at redegøre for cementen. Firmaet kunne fremlægge data forskellige data, der tyder på,
at deres cement ligner den kendte Palacos-cement. KS deltog i mødet og fik indført til referat, at der burde
laves RSA studier med denne cement. Der er sagt til Biomet, at de bør gå til SST og få en officiel
godkendelse fra SST, således at Biomets cement kan bruges. Fra bestyrelsens side vil vi anbefale brug af
anerkendte cementer. Denne godkendelse afventes i skrivende stund.
Sponsorkontrakter: De 4 main sponsors har indgået kontrakter. De 3 har indbetalt indtil nu.
Kontrakterne dækker 3 år frem med 2500 kr. pr. år fra hver, d.v.s. 10000 kr. pr. år
Knæregistret: Ved årsmødet i København blev der fremlagt data, som viser at, der er en dårlig
indberetningsprocent til DKR, hvorfor registrets validitet ikke er god nok. Efter omlægningen af driften til
Kompetencecenter Nord er der en omorganisering i gang. Der er bred enig enighed om. at man skal gøre en
stor indsats for at indhente alle de manglende data, så der laves valid statistik for ældre data.
Emner til kommende DOS symposier: følgende emner kom på listen.
- Den laterale knæhemialloplastik
- Knæartrose hos yngre aktive personer.
- Resurfacing i THA.
Symposium om accelererede patientforløb SST 25. januar 2006: Der er udarbejdet en stor rapport som bl.a.
PKA har været reviewer på. Data i denne rapport bygger ikke på randomiserede studier, og der findes ikke
sådanne data. Mødet i SST er udsat til engang februar.
Møde DOS bestyrelsen 13. januar 2006: Dagsorden til dette møde blev gennemgået og der var ikke
kommentarer til dette.
3. Referenceprogram:
Status Hoftealloplastik PKA: Høring og redigering er overstået. Et kapitel og forord mangler at blive skrevet.
Ensartet opstilling og ny udgave vil være klar 1.februar. Denne udgave mangfoldiggøres på hjemmesiden og
i DOS Bulletinen og en mail vil tilgå vores medlemmer om, at den nye udgave er klar. Frem til 1. maj er der
mulighed for kommentarer og endelig vedtagelse forventes at ske ved DOS generalforsamling i maj 2006.
Trykning af ref.programmerne og status for økonomien: Der er indbetalt fra flere sponsorer til de to
programmer. Når hoftealloplastikprogrammet er klart forventes, det at trykningen kan ske snarest herefter.
4. Økonomi og medlemstal CP:
Medlemstallet er pr. 1.1.06: 110. Det blev vedtaget at iværksætte en ny hvervekampagne.
PKA har den tidligere fremsendte skrivelse til landets afdelinger. Denne vil blive justeret og udsendt på ny.
CVR-nummer: Der kan oprettes et sådant nr. uden momspligt. CP skulle have en digital signatur. Dette er
klar indenfor få dage, hvorefter CVR-nr. kan tages i brug.
5. Forårsmødet 2006:
Accelererede patientforløb ved Henrik Husted: Et foreløbigt program er på vej.
Generalforsamling: Referat fra generalforsamling 2005: Dette referat kan godkendes til den kommende
generalforsamling uden ændringer.
Valg. Ingen af de nuværende medlemmer af bestyrelsen er på valg i denne gang. Der foreligger ingen regler
for valg af suppleant. JEV havde lavet et forslag til vedtægterne §4, hvori der kan indføjes flg.: Suppleanten
sidder i en 3-årig periode. Indtræder suppleanten i bestyrelsen i valgperioden må der vælges ny suppleant
ved den førstkommende generalforsamling. Derfor skal der fremsættes et ændringsforslag til vores
vedtægter ved generalforsamlingen. PKA havde bemærket en fejl vedr. DOS´s navn i vores vedtægter. Der
skal derfor fremsættes 2 ændringsforslag til vores kommende generalforsamling i maj 2006 vedrørende
disse punkter.
Fase 4 oplæggene for Hofte og knæalloplastikkirurgi uddannelse skal ligeledes til afstemning
6. Emner til efterårsmødet 2006
Indlæg fra DHR og DKR: disse 2 indlæg får samlet 75 min.
Det faglige emne havde vi tidligere vedtaget skulle dreje sig om de kirurgiske adgange til hofteleddet. KS
blev udpeget som moderator og laver udkast et program, som skal være klar til at lægge på hjemmesiden i
august 2006. Der afsat 45 min. til emnet.

7. E-kursus september 2006
Knæalloplastikemne ved CP og HS: Et foreløbigt program er udarbejdet og dette blev gennemgået. Der blev
diskuteret opsætning og enkelte forslag til ændringer.
Main Sponsors Hour: PKA lagde ud til overvejelse til fremtidige kurser om ved disse skulle give sponsorerne
en time til at præsentere noget efter samråd med os.
8. Emner til forårsmødet 2007.
Eget symposium: Følgende forslag kom frem til en nærmere overvejelse.
- Sjældne knæalloplastikker
- Laterale hemialloplastikker
- Patello-femorale alloplastikker.
Der var enighed om, at vi skulle tænke videre over emner med disse som et godt udgangspunkt.
9. Debat og holdning til Resurfacing. JEV havde prøvet at få en debat i gang om denne behandlingsteknik på
vores hjemmeside. Dette havde foranlediget Søren Solgaard til at foreslå DSHK, at vi kom med en
udmelding om vores holdning til denne teknik.
Det er en teknik, der ikke er særlig godt videnskabeligt underbygget og desværre ved at vinde meget stort
indpas i flere afdelinger uden det er led i et studie af denne behandlingsform. KS fortalte om et randomiseret
studie der er er godt i gang i Århus, hvor der undersøges med mange modaliteter Metoden har visse mulige
komplikationer, f.eks. frakturrisiko og devaskularisering. Der anvendes også proteser typer, der ikke er
særligt veldokumenterede. Der var enighed om, at vi som fagligt selskab havde en forpligtigelse til at give
vores holdning til kende på linie med hvad vi gjorde vedr. MIS teknikken. PKA laver et udkast til et brev
vedrørende vores betænkelighed, og dette rundsendes til bestyrelsens interne kommentarer via mail. Når vi
har nået en enighed vil dette brev blive rundsendt til vores medlemmer på mail.
10. Næste møde. 27. april 06 i Vejle.
11. Eventuelt. Intet under dette punkt
Med venlig hilsen
Jens-Erik Varmarken
12. januar 2006

