Referat fra 21. bestyrelsesmøde, onsdag den 22. oktober 2008, kl. 10.30.
Tilstede: Søren Overgaard, Søren Solgaard, Anders Odgaard, Henrik Husted, Christian
Pedersen (referent).
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. august 2008: Referatet godkendt.
2. Meddelelser fra formanden SØ:
DRG. Der pågår fortsat arbejde. Der er påvist nogle uhensigtsmæssigheder, og der er
sendt materiale ud med henblik på en tilbagemelding om grupperinger.
Cementblandesystemer. Der er indkommet materiale fra Biomet, hvor der nu foreligger
fatigue test og fra Protesekompagniet, hvor der er mere dokumentation af cementen fra
DePuy. Der er fremkommet brev fra Jes Bruun Lauritsen. SØ sender materialet videre til
Lægemiddelstyrelsen, som må håndtere problemstillingen omkring kvaliteten af cementen.
Antibiotika til patienter som har hofte- eller knæproteser ved tandlægebehandling. SØ har
forespurgt forfatterne til afsnittene om infektion i hofte- og knæreferenceprogrammerne om
at udarbejde retningslinier. Der afventes tilbagemeldingerne herpå.
Fællesmøde med DOS og de ortopædkirurgiske subspecialer: Er fastlagt til den 16. januar
2009.
Webmaster: AO har overtaget jobbet fra Kenth Esbersen. Der vil blive mulighed for at
bestyrelsesmedlemmer kan uploade materiale på hjemmesiden med brugernavn og
password.
Indiske læger. SØ og AO gennemgår brev, som er fremsendt til Folketingets
Sundhedsudvalg, hvor i det især påpeges at princippet med at importere udenlandske
behandlerteams strider mod principperne i patientkontaktordningen, mod kontinuitet og
indeholder en fejlagtig betragtning om at det kirurgiske indgreb kan foregå løsrevet fra den
almindelige læge-patient kontakt. Samtidig dokumenterer data fra lignende ordninger i
Bristol og Cardiff at der er langt højere revisionsrater hos patienter der får udført
protesekirurgi af ”løse” kirurger sammenlignet med patienter der er opereret af den faste
lægestab i NHS. AO vil senere samme dag deltage i åbent samråd om emnet i
Folketingets Sundhedsudvalg. Emnet bliver også debatteret på den ekstraordinære
generalforsamling den 23. oktober (Der henvises til referat herfra).
4. Meddelelser fra medlemmer. HH oplyser at Hvidovre Hospital har modtaget et stort
beløb til forskning i accelererede patientforløb.
5. Ekstraordinær generalforsamling og Symposium. Programmet for dette, som foregår
den 23. oktober gennemgås.
6. Specialeplanen. Der er møde senere samme dag om dette. Der er nogle løse ender
omkring rygkirurgien. Det diskuteres om hofte resurfacing kan foregå på afdelinger med
hovedfunktion, og der er enighed om, at det kan det med det tilstrækkelige setup.

7. Udbud i Regionerne. I Hovedstaden skal man ud i en ny udbudsrunde og i Syddanmark
er der indgået 4-årige aftaler.
8. Økonomi & medlemsantal. Der er aktuelt 121 medlemmer og antallet af firmasponsorer
er udvidet til 6. Det foreslås at DSHK arbejder på at rekruttere flere nye, yngre medlemmer
ved at arrangere kurser med hands-on og teori, eventuelt i samarbejde med DOS.
9. Nyt fra registrene. Komplethedsgraden i begge registre er steget, men det halter fortsat
for enkelte sygehuse. Der er i Hofteregistret et problem med at visse operationer, hvor en
hemialloplastik konverteres til en primær alloplastik kodes som en revision.
10. Planlægning af symposier, kurser og videnskabelige møder. AO arrangerer
symposium om Patient Related Outcome Measures (PROM) I forbindelse med DOS
mødet den 30. april 2009 i Odense.
11. Eventuelt. Der er ikke yderligere.
12. Næste møde. Fastlægges til 8. januar 2009 kl. 15. i Odense.

Christian Pedersen.

