Referat fra 1. Bestyrelsesmøde i DSHK

,

Hotel Munkebjerg, Vejle 10.september 2002
Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Niels Wisbech Pedersen NWP, Henrik Schrøder HS, Kjeld
Søballe KS, Jens-Erik Varmarken JEV.

1. JEV blev valgt som referent og efter forslag fra PKA blev det vedtaget at JEV ville være referent ved
alle bestyrelsesmøder.

2. Gennemgang af selskabets vedtægter.
a. Ved en fejltagelse var det en forkert udgave af de udarbejdede vedtægter der blev sat til
afstemning ved mødet i Ålborg. På denne baggrund var afsnittet med en suppleant faldet ud.
b. Det blev vedtaget at de ændringer der skal behandles på den næste generalforsamling forberedes
nu. Det drejede sig om indføjelse af passus om valg af suppleant. Vedtagelse af medlemskontingent.
c. Da vi ikke havde valgt en suppleant blev man enig om at Christian Pedersen er uofficiel
suppleant indtil næste generalforsamling.
d. Der var en diskussion om hvor stort et kontingent vi skulle have. Man var enige om at det ikke
måtte være for højt. Beløb på 100,- og 150,- samt 200,- blev nævnt.
e. Vores formålsparagraf blev berørt og der er mange ting vi forpligter os til. Vi skal skabe kontakter
til internationale selskaber, være med til styrke og udvikle og igangsætte forskning. Disse punkter
skal vi kunne præsentere, at vi gør noget aktivt for at styrke. KS ville søge at få kontakter til de
svenske kollegaer og samtidig skal vi få vores selskab synliggjort i hele Norden og siden
internationalt.
f. Næste års generalforsamling ligger i forbindelse DOS-mødet i maj 2003. Til dette møde skal de
punkter der er nævnt ovenfor bringes på plads med de vedtægtsændringer, som det kræver. Ved
forårsmøderne skal der være et møde / symposium om knæ. Om efteråret er det registrenes tur og
endvidere skal der være et møde / symposium om hofter.

3. Logo og hjemmeside blev diskuteret. Der var enighed om, at vi skal forsøge at få begge ting til at
fungere. JEV ville undersøge mulighed for om en kollega kunne påtage sig opgaven med en
hjemmeside eller i hvert fald gå ind i en diskussion om emnet. Med hensyn til et logo blev man enige
om at der skulle tænkes over sagen, idet det kunne være de enkelte medlemmer have kendskab til
personer, der måske kunne løse denne opgave

4. Selskabets relation til registrene blev berørt. Her var bred enighed om, at det var naturligt, at
selskabet havde en person i hvert af de 2 registre. Derfor blev det pålagt PKA, at sende et brev til
bestyrelsen med dette ønske. Fra KS blev det oplyst, at DHR´s styregruppe var blevet suppleret med
Søren Overgaard.

5. Fra uddannelsesudvalget var fremsendt et nyt forslag til målbeskrivelse for vores speciale med
hensyn til fase 1, 2 og 3 uddannelsen. Man have udbedt sig kommentarer til forslaget. Der var
herefter en grundig gennemgang af materialet. Forskellige arbejdsopgaver blev uddelt og til slut
skulle der samlet fremsendes et forslag til uddannelsesudvalget fra PKA.

6. Fase 4 uddannelsen, hvordan er status. PKA erindrede om at der for flere år siden var udarbejdet et
forslag fra den dengang eksisterende interessegruppe om en fase 4 uddannelse i hoftekirurgi.
Selskabet havde egentlig aldrig reageret på denne henvendelse. PKA ville forsøge, at finde det
gamle notat for derefter at rundsende det bestyrelsens medlemmer. Derefter kunne dette finpudses
og fremsendes i en revideret udgave til DOS.

7. Alle de praktiske forhold om afviklingen af knækurset blev gennemgået og opgaverne blev fordelt.
8. Emnet konsensuskonference om primær hoftealloplastik blev diskuteret. Der var enighed om, at det
var tilstrækkeligt med et referenceprogram. Vi ville dog overfor DOS give udtryk for, at der ca. hvert
5.år skulle ske en opdatering af programmet. Bestyrelsen ville også rette henvendelse til DOS med
henblik på, at der også blev nedsat en arbejdsgruppe til udfærdigelse af et referenceprogram for den
primære knæalloplastik. Vi ville stille vores arbejdskraft til rådighed i den forbindelse.

9. Aktiviteter i forbindelser med de kommende DOS-møder blev berørt. Der var lagt et program til det
komme møde i oktober. Indlæg fra PKA og status for selskabet. Indlæg fra de 2 registre og et indlæg

ved Søren Overgaard om klassifikation af knogletab på acetabular- og femursiden ved
revisionsalloplastik. HS ville lave et forslag til næste forårsmøde i Odense omhandlende
artikulationer og uni-knæalloplastik. Man blev bedt om at tænke over emner til næste hoftemøde i
efteråret 2003.

10.Eventuelt. KS ville lave et forslag til indlæg om hvordan vi kunne være med til at styrke
forskningsindsatsen i vort speciale. Dette kunne blandt andet være igangsættelse af
multicenterundersøgelser.

11.Næste bestyrelsesmøde ville finde sted i forbindelse med det kommende årsmøde i København.
Tidspunktet blev ikke endeligt fastsat, men det bliver sikkert lige efter vores møde om torsdagen
24.10.02.
Vi ses i København.
Med venlig hilsen
Jens-Erik Varmarken

