
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Restaurant Under Lindetræet
Ramsherred 2, 5000 Odense C
26. møde
09. 09. 09, kl. 10.00 – 13.00
Referat:
Deltagere: Søren Overgaard, Anders Odgaard, Camilla Ryge, Søren Solgaard. Afbud  fra 
Henrik Husted og Christian Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet tilrettet og kan nu publiceres
3. Meddelelser fra formanden
a) 1. reservelæge Camilla Ryge er udpeget som tilforordnet bestyrelsen med særlig opgave omkring 
uddannelse af yngre læger og rekruttering. Camilla er i 1½ år henne i
hoveduddannelsesforløbet, og udpeget for 1 år ad gangen.
b) bestyrelsens arbejdsopgaver blev drøftet. Videre drøftelser udsat til alle bestyrelsesmedlemmer er 
til stede.
c) Ekstraordinær generalforsamling i DOS den 22.10.09
i)Resurfacing: addendum til hoftereferenceprogrammet. Tilrettet og færdiggjort d.d.
ii)Antibiotika ved tandbehandling: addendum til både knæ- og hoftealloplastik
referenceprogrammerne. Færdiggørelsen af programmet forsinket. Vi afventer Peter
Holmbergs tilbagemelding til formanden, men planen er at Søren Overgaard kontakter
den involverede tandlæge og at kontakten til relevant mikrobiolog afventer Peter
Holmbergs hjemkomst fra USA.
d) Statens Seruminstitut står for et symposium om laminært airflow den 18.9. kl. 9.30 i
Odense: Søren Overgaard, DSHK og Per Kjærsgaard, DOS holder indlæg. Konklusionen i
Søren Overgaards indlæg godkendt. DSHK anbefaler fortsat brug af LAF.
e) NOF: symposierne er planlagt. Søren Overgaard er scientific chair.
f) EFORT 2011: Forslag til emner for symposierne efterspørges. Anders Odgaard udsender 
nyhedsbrev, således at medlemmerne kan indsende mulige emner til kontaktpersonen Camilla Ryge 
(camilla.ryge@gmail.com) inden den 23.9.09. Camilla videresender herefter til Søren Overgaard.
g) DSHK symposium 22.10.09: 9.30 – 11.00 (programmet foreligger endnu ikke)
11.00- 12.15 rapport fra begge registre.
4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer:
Intet nyt
5. Referenceprogram mer:
Tillæg: Antibiotika profylakse og Resurfacing hoftealloplastik
Se ovenfor under pkt. 3
6. Hjem mesiden
Hjemmesiden kan anvendes til diskussion, men der er kun beskeden aktivitet. Angående
forskning er abstrakts fra DOS mødet i foråret tilgængelige. Der vil blive mulighed for at hele 
foredraget evt. kan læses, og medlemmerne opfordres til at indsende deres indlæg. Der er ligeledes 
et ønske om, at præsentationer fra hoveduddannelseskurserne gøres tilgængelige for yderligere 
studier. Endelig drøftedes muligheden for at afdelingerne kan får oprettet links til deres 
forskningsprofil samt kliniske vejledninger (forløbsbeskrivelser m.m.) Anders Odgaard udsender 
nyhedsmail om dette.



7. Firma  sponsorkontrakter; endelige godkendelse iht. sidste møde
Se referat fra sidste møde. Christian Pedersen kontakter sponsorerne med henblik på at aftale nye 
kontrakter.
8. Økonomi &  medlemsantal
2 nye medlemmer, 4 medlemmer på ”rykkerlisten”
9. Nyt fra registrene
Hoftealloplastikregistret havde styregruppemøde den 7.9. Der vil også i år blive udsendt en 
papirversion af begge registres beretning for 2008. Tumorprotesernes registrering blev
diskuteret. Mikael Ulrich Winter DHR vil tage kontakt til tumorcentret i Århus med henblik
på samarbejde.
10. Planlægning af symposier, kurser og videnskabelige møder, herunder Camilla Ryge
Registrene afholdt Visionsmøde i Århus den 16.6. Mødet var positivt med stor villighed til at øge 
midlerne til fx registrering af patientrelaterede data.
Symposiet i København oktober 2009: Programmet savnes meget. Sekretæren kontakter Per 
Wagner som leder symposiet.
Fremtidige kurser og symposier for yngre læger drøftet (Camilla Ryge). Det blev besluttet at 
arrangere et hoftekursus i indikationsstilling, præoperativ planlægning, templating,
differentialdiagnosticering m.m. i Odense den 21.april 2010. Maksimalt 20 deltagere.
Deltagerpris formentlig 950,- kr. (kursus fra 10.00 til 15.00) Evt. overskud tilfalder DSHK således 
at også underviserne kan få et honorar.
11. Strategi for DSH K
I henhold til selskabets formålsparagraf ser det fint ud med selskabets strategi, og vi er ved at være 
fint dækket ind i vore tiltag. Der synes p.t. ikke behov for et egentligt strategimøde.
12. Eventuelt
Nyhedsmails: Det blev aftalt at nyhedsmails udsendes til bestyrelsen med svarfrist på 14
dage. Manglende svar betyder stiltiende accept. Formand og næstformand svarer altid.
13. Næste møde
Onsdag den 18.11.2009 kl. 13.00 (det var ikke muligt at lægge mødet tidligere på dagen)
Referent

Søren Solgaard
9. september 2009


