Referat:
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Restaurant Under Lindetræet
Ramsherred 2, 5000 Odense C
Tlf.: 66 12 92 86

25. august 2008, kl. 15.30 - 18

Afbud fra Christian Pedersen og Henrik Husted. Tilstede formanden Søren
Overgaard, Anders Odgaard og Søren Solgaard
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Enkelte rettelser. Korrigeret referat sendes til Christian Pedersen til publikation på
hjemmesiden.
Symposieprogrammet til oktobermødet godkendt med små korrektioner, som formanden har
fremsendt til Jens Retpen
3. Meddelelser fra formanden
• Antibiotikaprofylakse ved tandbehandling
Formanden kontakter Torben Sandberg Sørensen, Frederiksberg hospital mhp. at denne
udarbejder forslag til retningslinjer.
• Medlemskab af Dansk Medicinsk Selskab.
Formanden har skrevet til DMS. Medlemskab er gratis for medlemmerne, idet vi allerede
betaler via DOS.
•

Ibrugtagning af nye cementeringssystemer, dokumentation.
Formanden har kontaktet Lægemiddelstyrelsen, som har svaret, at spørgsmålet sorterer
under Sundhedsstyrelsen, som igen har svaret, at det er op til de enkelte brugere at tilsikre,
at der findes den nødvendige dokumentation. DSHK ikke helt tilfreds med dette svar, idet vi
ikke mener, at sådanne godkendelsesspørgsmål henhører under et videnskabeligt selskab.
Formanden vil herefter kontakte den tilforordnede i Sundhedsstyrelsen (Jes Bruun
Lauritzen) mhp. rådgivning.
•

Projektarbejde omkring revurdering af DRG taksterne indenfor det
ortopædkirurgiske område.
Problemet er komplekst, men formanden (med næstformanden som suppleant) starter en
møderække med DRG enheden. Formanden modtager gerne tilbagemelding fra
medlemmerne, såfremt der findes takster som er indlysende urimelige, og som trænger til
revision.

• Web-master
Arbejdsbyrden for web-masteren, som det er nu, er formentlig beskeden. AO vil gerne prøve
kræfter med opgaven med det formål at skabe en helt ny hjemmeside.
4. Meddelelser fra medlemmer
Intet nyt
5. Nye vedtægter
Forslagene til korrektion blev grundigt drøftet. Der har været overvejelser om at ændre
selskabets navn til Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik. Bestyrelsen fandt at dette
kræver en mere dybtgående diskussion med medlemmerne og man vil derfor i første omgang
tilsikre at vedtægterne tilpasses aktiviteterne i DOS. Forslag fremsendes til selskabets
medlemmer med ændringer markeret med fede typer senest den 10.9.2008.
6. Ekstraordinær generalforsamling
Følgende dagsorden blev udarbejdet:
1)
valg af dirigent
2)
godkendelse af dagsorden
3)
nye vedtægter
4)
medlemskab af DMS
5)
evt.
Dagsorden udsendes sammen med forslaget til vedtægtsændringer.
7. Specialeplanen
Intet nyt
8. Økonomi & medlemsantal (CP)
• Det blev besluttet at udsætte forslag om kontingentforhøjelse til generalforsamlingen
til foråret).
•

Rekruttering af nye medlemmer til DSHK (og til det ortopædkirurgiske speciale
generelt).
Forslag om:
Færdighedskurser (alloplastikøvelser)
Nyhedsbrev med relevante links
Litteraturservice for yngre (og ældre) medlemmer
9. Nyt fra registrene
Årsberetningerne ved at være klar til drøftelse på DOS’ årsmøde
10. Planlægning af symposier
Til fremtidigt symposium om scoresystemer er der positive tilbagemeldinger fra Andrew Carr
og Eva Roos
11. Eventuelt
Intet under dette punkt.
12. Næste møde

Næste møde afholdes i forbindelse med DOS årsmøde den 22.10 2008 i København. Tidspunkt
og lokale følger (formentlig ved frokosttid afh. af øvrige DOS aktiviteter).
Referent
Søren Solgaard

