Referat fra 25. Bestyrelsesmøde i DSHK den 15. juni 2009 i Odense.
Deltagere: Søren Overgaard, Søren Solgaard, Henrik Husted, Christian Pedersen. Afbud fra
Anders Odgaard.
Referent: Christian Pedersen
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

a. Referatet blev gennemgået og derefter godkendt og bliver lagt på hjemmesiden.
3. Meddelelser fra formanden
a. Der har været publiceret undersøgelser, der rejser tvivl om effekten af Laminært air
flow. Det blev diskuteret, at der ikke var grundlag for ændring af anbefalingerne i
referencerprogrammerne.
b. EFORT 2011. DSHK skal fokusere på, at der er danske indlæg med. På baggrund af
præsentationer i det netop afholdte EFORT møde, diskuteres at det fortsat er vigtigt
at ”bevare” de skandinaviske registre som selvstændige registre.
c. NOF afholdes den 5. – 7. maj 2010 i Århus. Der er oprettet en hjemmeside,
www.nof2010.dk. Der bliver ca. 20 symposier med formiddags- og eftermiddags
sessioner. Der er budgetteret med 500 deltagere og kongresgebyr på kr. 4.000. Det
vurderes at kongresgebyret er for dyrt, og det anbefales at nedsætte det til kr. 2900.
d. Det foreslås at bestyrelsen får tilforordnet en yngre læger til at bidrage med at
arrangere kurser og komme med input til kurser. Søren Solgaard dpørger yngre læge
om deltagelse i et ad hoc udvalg for et år ad gangen.
e. Det blev diskuteret, om man i Hoftealloplastikregistret skal registrere om operatøren
er en speciallæge eller ikke-speciallæge. Spørgemålet tages op senere.
4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.

a. Der var ingen meddelelser.
5. Genoptræning efter TKA og THA: Strategi for ensretning i DK. Vi diskuterer et oplæg fra

Søren Overgaard og er enige om, at der DSHK ikke vil udsende en meddelelse. Vi vil i
stedet afvente en eventuel forespørgsel. Der skal generelt være enighed om indholdet inden
nyhedsmails udsendes.
6. Referenceprogrammer: Efter aftale med DOS’ bestyrelse har DSHK fået til opgave at

udarbejde et addendum til de eksisterende referenceprogramer. Dels om Resurfacing
hoftealloplastik og dels om Antibiotikaprofylakse til patienter med hofte- og knæalloplastik.

7. Hjemmesiden. Der er lagt links ind om forskning. Der opfordres til at udsende nyhedsmails,

fx om at besøge NOF 2010 hjemmeside.

8. Firma sponsorkontrakter. Der foreligger oplæg fra Anders Odgaard. Det foreslås at lave 8

sponsorater med mindst 3 års varighed af aftalen. Prisen er 10.000 kr. pr. år og kr. 2.000 for
udsendelse af enkelt nyhedsmail. Pkt. 6 i sponsoraftalen slettes. Sponsorernes logo
præsenteres på hjemmesiden.
9. Økonomi & medlemsantal. Der er nu 129 medlemmer, heraf er 9 nye og 1 udmeldt siden

nytår.116 er FAS medlemmer.
10. Nyt fra registrene. Der er Visionsmøde for landsdækkende databaser i morgen. Studier fra

NARA databaser og andre registre vil blive publiceret i et særnummer af Acta Orthopaedica
i anledning af tidsskiftets 80 års jubilæum.
11. Strategi for DSHK. Vi afventer videre arbejde og ser på behovet. Det er især emner til

kurser, der er behov for. Det diskuteres, at generalforsamlingen fremover skal lægges i
forbindelse med DOS møderne, 1 gang ved årsmødet i oktober 2010.
12. Planlægning af symposier, kurser og videnskabelige møder.

a. Genoptræning foreslås som emne.
b. Per Wagner vil stå for møde om unikompartementel artrose. Christian Pedersen
beder Per Wagner om et program for symposiet.
13. Eventuelt. Der er intet nyt.
14. Næste møde.

a. Onsdag den 9. september i Odense kl. 10.00.

