Referat fra 19. bestyrelsesmøde, onsdag den 9.april 2008, kl. 15.00
Tilstede: Jens Erik Varmarken, Henrik Schrøder, Christian Petersen, Søren Overgaard, Henrik Husted
(referent)
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. oktober 2007: Referatet godkendt.
2. Meddelelser fra formanden JEV:
-Arbejdsgruppe om evaluering til hoveduddannelsestillinger : Målbeskrivelsen er uændret; regionerne og
SST ønsker evaluering af introlæger efter 6 mdr (de 7 lægeroller).
Specialeplanlægningen landet rundt - hvad er der af nyt: Der diskuteres, hvad der er udviklingsområde og
hvad der ikke er – konsekvensen af at være udviklingsområde er, at der skal evalueres via
Sundhedsstyrelsen. Resurfacing kan ikke anses som et sådant i og med, at der er op mod 10 års opfølgning
fra store serier i udlandet (USA, GB, Australien). Knoglesubstitutter kunne foreslås (på tværs af
subspecialer).
Specialeplanlægning: Min. 2 speciallæger plus evt en uddannelsessøgende, min antal operationer
diskuteres på ny, omkring 150 alloplastikker anses fortsat som et passende antal.
Der forventes en fremtidig struktur, hvor der i de enkelte regioner "bydes ind" med, hvilke operationstyper,
det enkelte sygehus kan tilbyde – og med tilbagemelding om, HVEM der så skal foretage disse indgreb
(centralisering).
De enkelte regioners størrelse kan få betydning for antallet af steder, hvor der tilbydes subfunktioner.
Klassifikationer kan evt bruges til at afgrænse disse tilbud (f.eks. knogletab). Enghs klassifikation på
knæsiden foreslås anvendt.
3. Styregruppemøde DHR: Rapporten forventes klar før sommerferien. Der er fortsat enkelte afdelinger, hvor
det kniber med indrapporteringen. Fremsendelse af mangellister har ikke altid haft den ønskede effekt,
hvorfor personlig henvendelse fremover kan komme på tale (landsgennemsnit 89%). 5 indikatorer blev valgt.
Der er fokusområder, herunder på nye tiltag (ex resurfacing) og ældre patienter.
Styregruppemøde DKR: Fortsat problemer med mangelfuld rapportering, der søges løst ved forskellige tiltag.
Et betydeligt antal (op mod 5.000 ud af 35.000 indrapporterede knæ) er uden angivelse af implantattype.
Bjarne Lund går på pension i marts 2009, ny formand for styregruppen bliver Anders Odgård.
4. Hoveduddannelseskursus: Artrose- og alloplastikkursus foregår fra 2009 i Odense. 2 nylige speciallæger
er blevet spurgt om indhold og deres input vil indgå i planlægningen.
5. DOS symposium: Januar 2008: Ortopædiske infektioner Hvordan gik det? Godt besøgt, vurderes som
succes af de fremmødte.
6. Generalforsamlingen: Dagsorden og valg (se dagsorden på hjemmesiden): PKA er dirigent, OO fortsætter
som revisor. Formandens beretning vil blive rundsendt i god tid. Søren Solgaard indtræder fra
suppleantposten, Anders Odgaard opstiller til valg, Jens Retpen som suppleant. På hjemmesiden bør vi
fremover registrere, hvornår de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt (og deraf følgende genvalg).
7. Hjemmesiden i fremtiden: KE har varslet snarlig tilbagetræden som webmaster, Peder Klement har
meddelt interesse i at overtage opgaven, evt. vil vi spørge Anders Odgaard om han vil påtage sig opgaven
(som ideelt kunne kombineres med sekretærposten).
8. Økonomi & medlemsantal: Kontingentet har i flere år været uændret 100,- kr, Kontingentforhøjelse –
subsidiært ansøgning om forhøjelse af ansøgning om tilskud fra protesefirmaerne – overvejes (5.000,- pr
firma, samt udvide sponsorstaben med yderligere firmaer). Aktuel status: 120 medlemmer. Reklame
fremstød for DSHK kunne overvejes i forbindelse med artrose-kurset – og følges af aktiviteter/tiltag for de
yngste medlemmer (diskuteres videre ved næste møde, evt. fri-pladser for yngre kolleger til møder).
9. Spørgeskemaet –status: Form og indhold fremover diskuteres – i lyset af den svigtende tilslutning til de
seneste arrangementer; resurfacing symposium kunne være et emne ultimo august 2009 (SO).
10. Forårsmødet 2008 Programmet: Symposiet er på plads, foredragsholderne har accepteret deres indlæg.
11. Emner til efterårsmødet 2008: start lidt tidligere, dvs. 9.00-12.00.
Emneforslag hofte: (metal-artikulationer) – Jens Retpen vil blive spurgt om at stå for det (fremsendelse af
program til næste DSHK møde, 90 min)
Registrene (45 min til DHR, 30 min til DKR)
12. Emner til kommende møder: må overvejes videre, evt. forslag fra medlemmerne.
13. Eventuelt: protese-licitationen i Fyns Amt er udmundet i én leverandør til cup, én leverandør til stem og

én leverandør til knæ – baseret på indkøbskontorets beslutning. Tilsvarende er der i HS:`s udbud
specificeret på en sådan måde, så ikke alle firmaer kan honorere udbudsmaterialet. Disse tiltag står
bestyrelsen undrende overfor.
14. Næste møde: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, bestyrelsen spiser frokost sammen
og aftaler nyt møde der.
Henrik Husted

