
Referat fra 18. bestyrelsesmøde i DSHK, 03.10.2007, Næstved Sygehus.

Tilstede: Jens-Erik Varmarken (formand), Henrik Schrøder (næstformand), Henrik Husted 
(sekretær).

Afbud: Søren Overgaard (menigt bestyrelsesmedlem)
Fraværende: Christian Petersen (kasserer).

1. Referatet fra mødet 01.05.07 blev godkendt uden kommentarer.

2. Meddelelser fra formanden (JEV):
- seneste styregruppemøde 10.09. (DHR) havde vist faldende indberetningsprocent, så den samlede 
indberetningsprocent var faldet til 82% (mod tidligere 95%). Der er ikke skemaændringer, men de 
kan ikke længere rekvireres, men skal printes fra DHRs hjemmeside. Der er fra DHRs side åbnet 
mulighed for anvendelse af DHRs data, Søren Paaske kan kontaktes, såfremt der er 
projekter/ideer/ønsker herom.
- møde med DOS bestyrelse 25.09, interesseselskabernes repræsentanter mødtes og der var ros fra 
DOS til DSHKs kvaltetsmarkører og –indikatorer. Krav til kirurg-relateret volumen blev 
foretrukket frem for krav på afdelingsniveau, endelige tal er ikke fastsat endnu, men afventer bedre 
definition af opgaven. Der er fra bestyrelsens side opfordret til etablering af lokale specialeråd 
indenfor de enkelte subspecialer – evt. bestående af alle speciallæger, der høres inden et mindre 
forum beslutter. Svend-Erik Østgaard fortalte, at DRG-taksterne for 2009 fastlægges inden 
udgangen af november 2007, input herom er velkomne pr. mail til Svend-Erik. 2008 tallene for 
alloplastikker er klar, THA er sat lidt ned, TKA status quo.
- arbejdsgruppe om evaluering til hoveduddannelsesstillinger, der ønskes kortere og hurtigere vej til 
speciallægeanerkendelse. Forslag: ansøgere til hoveduddannelsesstillinger vil fremover få 
udarbejdet en faglig profil (SSTs ønske via Danske Regioner) mhp. at vurdere ansatte i 
introduktionsstillingers kompetencer (efter ½ års ansættelse) og graduere disse. Formålet er at 
fokusere på styrker og svagheder, således at uddannelsen kan målrettes den enkelte.

3. DOS symposium januar 2008, ortopædiske infektioner (HS): fælles møde med inf.medicinere, 
mikrobiologer og ortopæder – programmet ligger på DSHKs og DOS hjemmeside. Dato 24.01. på 
Rigshospitalet, fri adgang, men tilmelding nødvendig (se kommende nummer af DOS-bulletinen).

4. Specialeplanlægning, landet rundt, nyt (JEV): se punkt 2. Herudover afventes fordelingen af 
funktioner i regionerne.

5. Økonomi & medlemstal: omkring 120 medlemmer, CP ej tilstede hvorfor økonomien ej drøftet.

6. Spørgeskema-status: ukendt, HH sender reminder til medlemmerne om at gå ind på hjemmesiden 
og svare på spørgeskemaet, sidste nyt (sendes til CP). Endvidere gøres i mailen opmærksom på, at 
der ligger et referenceprogram i SST regi, som Henrik Schrøder og Anders Odgaard er 
medforfattere til.

7. Efterårsmødet 2007: Rapporter fra hofte- og knæregisteret og som symposium ledbevarende 
hoftekirurgi.



8. Emne til forårsmødet 2008, Ålborg: TKA og funktion. Moderator Henrik Husted. 
1. High-flex knæ: bedre funktionelt udkomme? JA (Kristian Stahl Otte), NEJ (Anders Odgaard).
2. Roterende platform: bedre funktionelt udkomme? JA (Claus Munck Jensen), NEJ (Claus 
Emmeluth).
3. MIS: bedre funktionelt udkomme? JA (Per Wagner), NEJ (Christian Petersen).
 
9. DOS symposium om selfassesment 2008 er aflyst pga. at der er i DHRs styregruppe påtænkes at 
foretage pilot-undersøgelser mhp. at udarbejde et skema herom.

10. Referenceprogram om knæartrose i SST regi (HS). Ligger som link på DOS og DSHKs 
hjemmeside.

11. Næste møde: aftalt til at foregå i Odense hos Søren Overgaard i sidste halvdel af april 2008, 
onsdag i ulige uge foreslås. SO bedes fremsende forslag til mødedato.  

12. Evt.: Fremtidig mødeform diskuteres, dvs. om møderne i bestyrelsen skal placeres i dagtiden 
eller (som nu) eftermiddagsmøder afsluttende med middag. De fremmødte støttede nuværende 
ordning.

Henrik Husted, 03.10.07


