15. bestyrelsesmøde, Torsdag den 12. oktober 2006 Ortopædkirurgisk afdeling U
2162, 16.etage kontorafsnittet Rigshospitalet, København.
Tilstede var: Jens Erik Varmarken, Henrik Schrøder, Christian Petersen, Kjeld Søballe & Henrik Husted
(referent)
I henhold til dagsordenen indledtes mødet med godkendelse af referat fra mødet den 27. april 2006, referatet
blev godkendt uden kommentarer.
Meddelelser fra formanden
- Fællesmøde med DOS 1.9.06
Per K. havde refereret fra selskabets aktiviteter og kurser; næste fællesmøde finder sted 12.01.07. DOS
arrangerer symposium om den nye specialeplanlægning ved forårsmødet. DOS strategi ligger på
hjemmesiden. Evt. planlægning af fremtidige E-kurser om onsdagen op til DOS-møderne.
- E-Kursus Status og fremtidig strategi
Mere dybdegående emne-orienterede symposier kunne være en mulighed fremover – frem for kortere
indlæg spredt over flere emner. Forskellige forslag blev diskuteret, f.eks. placering om torsdag formiddag
nogle timer op til DOS-mødet. 3 timers varighed vil nok være passende til at nå "rundt om" emnet. Dette ville
kunne finde sted om foråret, hvorimod der kun vil kunne afsættes 1½ - 2 timer ved efterårsmødet pga.
præsentation af registrene. Resultater fra registrene vil måske kunne præsenteres mere stramt og på kortere
tid (1 time i alt inkl diskussion) – særligt set i lyset af, at registrene vil være tilgængelige elektronisk tidligere
end tilfældet er nu (formentlig allerede omkring 01.04.).
- Spørgeskema til medlemmerne
Medlemmerne vil blive spurgt om deres holdning og ønsker til kursus-udbud og –form. CP vil lave et udkast
til spørgeskemaet.
- Status Knæregisteret
HS: Data indleveres nu elektronisk; omkring 01.10 er "gamle" data indtastet – og der er fremsendt flere
tusind gamle registreringsskemaer, som nu er tastet ind (fra 1997 og frem). Dette vil gøre registret betydeligt
mere validt. Systemet med indtastning kan forekomme lidt tungt, idet det åbenbart ikke er muligt at indlægge
"default set-up" lokalt, hvilket ellers ville facilitere indtastningen betydeligt. Mulige indikatorer blev fremlagt:
peroperative komplikationer, kontrol-tidspunkter, patient-tilfredshed, protese-overlevelse.
- Status Hofteregistret
JE: Udkast til rapport ligger klar, implantat-overlevelser på fabrikat og afdeling fremgår fra 1995-2005. NIP
kvalitets-indikatorer vil søges klarlagt – også mht. patient-relaterede faktorer (udkomme, tilfredshed, osv),
evt. inddragende patient-spørgeskemaer.
Ulf Lucht går af 01.03.2007, Søren Overgaard har stillet sig til rådighed – DSHKs bestyrelse kan bakke op
om dette. En afgrænset valg-periode af få års varighed (3 år med mulighed for genvalg) forekommer
hensigtsmæssig og anbefales. Styregruppens fremtidige sammensætning bør inkludere en repræsentant for
hver region (ditto for knæregisteret) – ligeledes med (forskudte) 3-årige perioder med mulighed for genvalg.
- Repræsentanter i registrene
Se ovenfor.
- Hjemmesiden
JE: Hjemmesiden er velbesøgt. Fremtidige projekter kunne nævnes her mhp. at undgå overlap, mulighed for
at finde samarbejdspartnere til projekter mm. Det er naturligvis frivilligt. Fordele og ulemper blev diskuteret,
men generelt fandtes ideen god.
- Emner til kommende Symposier
Metal-metal (inkl. resurfacing), LA og alloplastikker, lateral artrose. Knæartrose hos yngre blev valgt til
forårsmødet 2007, HS og CP arbejder videre hermed. Medlemmerne vil evt. blive spurgt om potentielle
fremtidige emner via spørgeskema-undersøgelsen.
- Møde med DOS den 2007
Evt. kan et af emnerne ovenfor foreslåes som emne til DOS symposium.
Registrene
Se ovenfor.
Referenceprogram:
Hoftealloplastik, status JE: Programmet er ved at være færdigt. Ca. 175 sider. Programmet går i trykken
omkring 01.11.2006, økonomien kræver måske yderligere ansøgninger (92.000 kr er afsat til trykning).
Økonomi & medlemsantal
CP: DSHKs egenkapital andrager ca. 25.000,-, der er pt. 122 medlemmer.

Efterårsmødet 2006 vil indeholde indlæg fra de to registre samt symposium om kirurgiske adgange til
hofteleddet, program foreligger.
LA og alloplastikker, HH viste et par slides om infiltrationsteknikken ved TKA og et par videoer med TKApatienter, der kunne mobiliseres smertefrit 2 timer efter operation og gå uden hjælpemidler. Desværre var
der en smerte-problematik efter ca. 24 timer, hvilket KS også havde oplevet. Der pågår en del studier om
optimering af teknikken og emnet vil blive taget op på symposium ved senere lejlighed (ved efterårsmødet
2007, hvor erfaringer forventes at foreligge). KS vil rundsende en "opskrift" på cocktailen til DSHKs
medlemmer.
Eventuelt:
intet.
Næste møde blev aftalt til 18.01.2007 i Århus hos KS kl. 16.
Mødet afsluttedes med arbejdsmiddag.
12.10.2006 / HH
Modtaget til hjemmesiden 11.02.07

