Referat,

17. DSHK-møde, 01.05.07
Tilstede: Jens Erik Varmarken, Henrik Schrøder, Christian Petersen, Henrik Husted (referent) Afbud: Kjeld
Søballe
1) Referatet fra sidste møde 08.02.07. blev godkendt uden kommentarer.
2) Meddelelser fra formanden: - kursus/symposium om protese-infektioner i samarbejde med Dansk selskab
for infektionsmedicin, mikrobiologi og DSHK: henvendelse fra de 2 øvrige selskaber mhp. dette. DSHK vil
gerne deltage i sådan et møde og kan bidrage med 5.000,- kr. til afholdelse af dette. Januar 2008 vil være et
passende tidspunkt, HS varetager kontakten. DSHK foreslår at spørge overlæge Torben Sandberg
subsidiært Per Riegels-Nielsen om en af disse vil holde et indlæg.
- redegørelse for kapitel 7 i ref.programmet om hofter
- kernediagnoser og kvalitetsmarkører: de indkomne forslag diskuteredes. DHR og DKR har allerede både
hårde og lidt blødere kvalitetsmarkører. DSHK kan tilslutte sig disse (peroperative komplikationer, kontrol
efter et år, patienttilfredshed, knæscore, proteseoverlevelse).
- Speciale planlægningen: bestyrelsesmedlemmerne havde hver givet et bud på nødvendigt mindste
kirurgiske volumen. Disse blev diskuteret i relation til forventet kommende centralisering og til uddannelse af
kommende alloplastik-kirurger. Man enedes om at foreslå et volumen på afdelingsniveau frem for på
kirurgniveau; minimum 2 speciallæger og gerne en uddannelsessøgende er minimumsbemanding pr
alloplastikenhed. En samlet årlig alloplastik-produktion på minimum 150 alloplastikker (THA + TKA) bør
tilstræbes – således at uddannelsesfunktionen tilgodeses og tænkes ind i den samlede produktion.
3) Referenceprogrammer er udsendt for DSHKs regning til de enkelte medlemmer.
4) Speciale planlægningen: kort omtale af enkelte områder heraf.
5) Økonomi og medlemstal: 120 medlemmer, kasse-beholdningen ligger omkring 10.000,- kr. Kontingentet
foreslås uændret kr. 100,6) Spørgeskema status: der har været tekniske problemer, så der er ikke indkommet nogen svar.
Spørgeskemaet vil blive udsendt med e-mail til returnering til CP.
7) Forårsmødet 2007: symposium 2 timer, program i DOS bulletinen., fulgt af generalforsamling. Søren
Overgaard forventes valgt til bestyrelsen og Søren Solgaard som suppleant.
8) Emner til efterårsmødet: som vanligt indlæg fra registrene. Hofte impingement bliver emne, som Kjeld
Søballe står for.
9) DOS symposium: alloplastik registre og scoresystemer. Symposie-emner: knæ-emne til foråret 2008
(Ålborg): nye knæ-designs: fup eller fakta?
10) Eventuelt:
- Opdatering af medlemmernes e-mail adresser: vi lægger besked på hjemmesiden om, at medlemmerne
bedes sende deres aktuelle mail-adresse til henrik.husted@hvh.regionh.dk.
- Henvendelse fra det Canadiske ortopædkirurgiske Selskab mhp. register tal, vil blive fremsendt.
11) Næste møde: Konstitueringsmøde efter generalforsamlingen.

