Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Referat fra 27. bestyrelsesmøde
Afholdt den 18. 11. 09, kl. 13.00 – 17.00 på Restaurant Under Lindetræet, Odense.
Deltagere: Søren Overgaard, Henrik Husted, Christian Pedersen og Camilla Ryge.
Afbud fra Anders Odgaard og Søren Solgaard.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er tilrettet og kan nu publiceres.
3. Meddelelser fra formanden
a) På baggrund af forløbet af udbuddet i Region Syddanmark havde Søren Overgaard
og Per Kjærsgaard-Andersen udarbejdet en redegørelse med titlen ”Learning curve
i forbindelse med hofte- og knæalloplastik” og som var tilsendt regionen.
Fagområdet for hofte- og knækirurgi i Region Syddanmark havde af holdt møde
den 2. oktober 2009, hvor der havde været enighed om, at det ikke var lægefagligt
forsvarligt og ej heller god standard at alle ortopædkirurgiske afdelinger i regionen
skulle skifte implantater, som kunne blive konsekvensen af udbudsrunden. Det
samme ville kunne gentage sig ved en ny udbudsrunde om 3 – 5 år. Man
anerkendte samtidig princippet om udbud til at sikre de mest gunstige aftaler med
leverandørerne. Redegørelsen rummede en litteraturgennemgang af publicerede
artikler om skift af hofte- og knæalloplastikimplantater i afdelinger, der påviste
øgede re-operationsrater, større forekomst af fejlplacerede protesekomponenter og
øget antal komplikationer. Man konkluderede, at der syntes at være en learning
curve forbundet med skift af implantat, og som udgjorde en risiko, og ikke
understøttede det kvalitetsarbejde, der foregår gennem de videnskabelige
selskaber og nationale kvalitetsdatabaser.
b) Jens Erik Varmarken vil blive spurgt om mulighed for at deltage i et symposium om
laminært airflow arrangeret af Statens Seruminstitut.
c) Ved fællesmøde med DOS skal man diskutere koordination af
hoveduddannelseskurser af hensyn til de enkelte afdelinger og yngre læger.
4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer:
Ingen.
5. Referenceprogrammer:

Tillægget om antibiotikaprofylakse ved hofte- og knæalloplastik til referenceprogrammerne
var blevet godkendt ved DOS årsmøde.
Henrik Husted ville kontakte Peter Holmberg med henblik på at sætte tillægget i
Tandlægebladet og Ugeskrift for Læger, og Søren Overgaard ville indrykke et indlæg i
DOS Bulletinen.
6. Hjemmesiden

Det blev drøftet om hjemmesiden skal være åben for alle, og der var enighed om dette
punkt. Der skal fortsat være lukket adgang til emner for bestyrelsen og for
medlemsoplysninger.
Det vil blive taget op igen ved næste møde, da Anders Odgaard var fraværende.
7. Økonomi & medlemsantal
Status for økonomi blev gennemgået, og der er p.t. 131 medlemmer og ingen i
kontingentrestance.
Sponsoraftaler bliver udsendt til Biomet, B. Braun Medical, Kebo Med, Nordic Medical
Supply, Ortotech, Protesekompagniet, Smith & Nephew og Stryker, i alt 8 sponsorer.
8. Nyt fra registrene

Der havde ca. 14 dage tidligere været afholdt møde i den ortopædkirurgiske
fællesdatabase med Paul Bartels.
Det var besluttet, at man ville gå efter at få penge fra regionerne til at udvikle PROM
(patientrelaterede outcome measures).
Der var diskuteret skemaændringer og default værdier. Sidstnævnte kommer nok ikke nu
pga. risiko for fejlindrapportteringer.
Økonomien for registrene er blevet meget stram. Der er et budget på ca. kr. 900.000 til at
drive de 4 registre, som normalt vil koste kr. 550.000 for et register. Det giver problemer
med aflønning af statistikker og dermed problemer med datakørsler og rettelser.
Der havde været en henvendelse fra et firma og udtræk af data for firmaets produkter, og
man havde forespurgt i Sundhedsstyrelsen omkring håndtering heraf.
9. Planlægning af symposier, kurser og videnskabelige møder, herunder Camilla
Ryge.
Udkast til DSHK kurset om patienten med hoftesmerter blev gennemgået og forløber
planmæssigt.
Til symposiet i 2010 blev emnet ”Klagesager – hvad kan vi lære heraf” foreslået. Søren
Overgaard vil spørge Per Kjærsgaard-Andersen, om han vil arrangere dette.
En anden mulighed er proteseinfektioner ved Søren Overgaard.
Det blev besluttet, at DSHK mødet udvides til 3 timer (9.00 – 12.00) for at give mere
mulighed for diskussion.
10. Eventuelt
Der blev efterlyst information til praktiserende læger omkring håndtering af patienter med
proteseinfektion i form af fx en statusartikel i Ugeskrift for Læger.
Vi skal se på om der står noget om opfølgning efter operation i referenceprogrammerne.
12. Næste møde
Onsdag den 7. 4. 2010 kl. 14.00 i Århus med efterfølgende spisning. Søren
Overgaard mailer mødested.
Referent: Christian Pedersen

