
Referat fra 23. Bestyrelsesmøde i DSHK den 19. marts 2009 i Odense.

Deltagere: Søren Overgaard, Søren Solgaard, Anders Odgaard, Christian Pedersen.
Afbud: Henrik Husted.

Referent: Christian Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Referatet blev godkendt og lægges ud på hjemmesiden.

3. Meddelelser fra formanden
a. Søren Overgaard og Søren Solgaard er blevet repræsentanter i Dansk Medicinsk 

Selskab. 
b. Der er blevet forespurgt om muligheden for at afholde et symposium om 

protesenærefrakturer i DOS regi. Det er uklart om der er DOS symposium til 
efteråret.

c. Peter Holmberg Jørgensen vil skrive anbefaling af antibiotika i forbindelse med 
tandbehandling. Den skal være klar inden DOS forårsmødet.

d. Biomet har tilbagekaldt 28 mm ledhoveder med +5 mm halslængde til 
hoftealloplastik.

e. Der er modtaget udkast fra Ole Ovesen om praktiske retningslinjer ved resurfacing 
hoftealloplastik. Emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

f. Der er modtaget forespørgsel om, hvilket referenceprogram om knæartrose der skal 
linkes til på DOS’ hjemmeside. Der eksisterer 2 referenceprogrammer, et udarbejdet 
i DOS regi og et fra Sundhedsstyrelsen. Vi anbefaler DOS, at der skal linkes til 
begge referenceprogrammer.

g. Cementblandesystemer: Der er intet nyt fra Sundhedsstyrelsen om kvaliteten.

4. Meddelelser fra medlemmer
a. SS har på vegne af DSHK indsendt ønsker til specifikke DRG takster for: 

Kodeteksterne til hele kapitlet NFB: Primær ledprotese implantation i hofteled 
ønskes ændret til Indsættelse af hoftealloplastik:Indsættelse af hemialloplastik i 
hofteled, ucementeret hhv. cementeret (= NFB0y og NFB1y)Indsættelse af total 
hoftealloplastik (=NFB2y, NFB3y, NFB4y)Indsættelse af interponeret protese i 
hofteled (NFB59) udgår Nyt suffix for: Speciel vanskelig indsættelse af total 
hoftealloplastik (ex. grundet stort knogletab, specialprotese el lign) Suffix S. Det 
begrundes med sproglige ændringer for at tilnærme nomenklaturen til den kliniske 
dagligdag. De nye kodegrupper omfatter klinisk (og afregningsmæssigt) betydende 
indgreb, hvor der ingen eksisterende operationskode er, der kan skelne dem fra andre 
alloplastik operationer. Indsættelse af interponeret protese i hofteled forekommer så 
sjældent at det ikke berettiger til særlig kode.

5. Generalforsamling og valg



a. Henrik Husted er på valg og modtager genvalg.
b. Ole Ovesen foreslås som revisor og som dirigent til DSHKs generalforsamling. CP 

tager kontakt.

6. Fællesmødet DOS-bestyrelse og fagområderne, herunder DRG
a. DRG udvalget er nu blevet et fast udvalg i Sundhedsstyrelsen. Det var før et ad hoc 

udvalg. Følgende ortopædkirurger har plads i udvalget: Svend Erik Østgaard, Dick 
Hansen og Niels Dieter Röck.

7. Hjemmesiden
a. Der er nu 51 medlemmer, der har tilmeldt sig hjemmesiden. 
b. Der opfordres til at medbringe nyheder, som kan lægges ud på hjemmesiden.
c. Bestyrelsen overvejer om password og log on skal udelades fra medlemmernes 

lukkede side, for at tiltrække flere besøgende på siden.

8. Specialeplanen
a. Regionerne har nu meldt ind til Sundhedsstyrelsen, og der bliver så sagsbehandling 

af ansøgninger til de højt specialiserede funktioner.

9. Udbud i Regionerne
a. Der udveksles erfaringer fra udbud i Region Hovedstaden.

10. Økonomi & medlemsantal
a. Der er aktuelt 122 medlemmer i DSHK.
b. Kontingentet har siden selskabets start været på kr. 100 årligt. Bestyrelsen foreslår, 

at kontingentet øges til kr. 200 fra næste år for at bidrage til en øget indtægt, som er 
nødvendig for at understøtte DSHKs strategi.

c. Sponsorkontrakter. Bestyrelsen foreslår at sponsorbeløbet hæves til kr. 5.000 årligt, 
og at der inviteres yderligere 3 firmaer (Smith & Nephew, Kebo Care og Ortotech) 
som sponsorer. Udkast til nye sponsorkontrakter behandles på næste 
bestyrelsesmøde.

11. Nyt fra registrene
a. Der har for nyligt været afholdt møde i Dansk Hoftealloplastikregister, og der er 

gode indtryk fra mødet.
b. Der arbejdes på at ændre parametre i skemaerne til de enkelte afdelinger.
c. Der er møde i maj i det nordiske registersamarbejde NARA.

12. Strategi for DSHK.
a. Der henvises til formandens beretning til årsmødet.
b. DOS ophører med forårsmøder. DSHK vil holde muligheden åben for fortsat at 

afholde årsmøde og et symposium om foråret.
c. Der er behov for at diskutere mødeaktivitet i forbindelse med DOS møderne om 

efteråret. Der mangler initiativer vedrørende uddannelse og videnskab.

13. Planlægning af symposier, kurser og videnskabelige møder.
a. Det foreslås, at der arrangeres symposium om behandling af medial, 

unikompartementel knæartrose til efteråret. Poul T. Nielsen forslås at have emnet 



osteotomi, Per Wagner emnet hemiknæalloplastik og Henning Bliddal emnet 
konservativ behandling. Poul T. Nielsen forespørges som leder af symposiet med 
bistand. CP tager kontakt.

14. Eventuelt.
a. Beskrivelse af den hidtidige fase IV uddannelse skal revideres. Emnet tages med til 

næste bestyrelsesmøde.

15. Næste møde. Afholdes den 29. april kl. 10.00 på Restaurant Under Lindetræet, Odense i 
forbindelse med arrangementer forud for DOS mødet.

Referatet er godkendt på det 24. bestyrelsesmøde den 29. april 2009 i Odense.


