
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi

Referat fra 28. bestyrelsesmøde

Afholdt den 7. april 2010, kl. 14.00 – 17.00 på Hotel Ritz, Århus.

Deltagere: Søren Overgaard, Søren Solgaard, Anders Odgaard og Christian 
Pedersen.
Afbud fra Henrik Husted og Camilla Ryge.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er tilrettet og kan nu publiceres.

3. Meddelelser fra formanden
a) Der er afholdt fællesmøde mellem DOS og specialeselskaberne den 22.1.2010. 

DOS møderne vil fremover foregå tirsdag – fredag (i år 27. – 30. oktober i 
København). DOS symposium afholdes tirsdag (se punkt 8a). DSHK og andre 
specialeselskaber afholder møder onsdag den 28.10. kl. 12.30 – 18.00. (Se også 
punkt 8b). Der vil på DOS mødet være 3 parallelsessioner med 60 indlæg mod 
tidligere ca. 50 indlæg 2 gange årligt. DOS har udviklet ny hjemmeside med 
maillister, som man kan tilmelde sig. Formanden for uddannelsesudvalget vil efter 
vedtægtsændring indgå i DOS’ bestyrelse, der udvides til 7 medlemmer. Der 
arbejdes på at lave en post-president ordning specielt med henblik på at 
vedligeholde internationale kontakter. DOS har udarbejdet en 15 punkts 
strategiplan. Næste møde mellem DOS og specialeselskaberne afholdes i januar 
2011.

b) Specialeplanen. DOS har indgivet indsigelse til Sundhedsstyrelsens specialeplan, 
hvor planen for ortopædkirurgien som det eneste speciale er udskudt. Der er afholdt 
møde før påske mellem DOS og specialeselskaberne, hvor der er opnået enighed 
om, at specialiserede funktioner tildeles som ”pakker”, dvs. at har en afdeling fået 
godkendt en regions- eller højt specialiseret funktion i et subspeciale, kan 
afdelingen udføre alle behandlinger i specialet (på det niveau). Hofte- og 
knæfunktionerne forventes opdelt ved tildelingen. Der er enighed om vigtigheden af, 
at DOS’ funktion som samlende organisation for ortopædkirurgien i Danmark.

c) Udbud. Udbuddet for Region Syddanmark er ikke afgjort. Der er gjort indsigelse 
omkring udbud og learning curve (se referat fra 27. bestyrelsesmøde). Søren 
Solgaard har i sin afdeling i Hørsholm gennemført en undersøgelse med 3 x 60 
THA udført af eksperter og en kursist og fandt ingen signifikant forskel i 
behandlingskvalitet og komplikationsrate på de 3 protesekoncepter.

d)  Heldækkende plast. Artiklen fra Ugeskriftet (Helklæbende plast til afdækning af 
operationsfeltet kan øge risikoen for sårinfektioner. Ugeskr Læger 
2009;171(41):2989-2991) indeholdt kun en ortopædkirurgisk artikel om 
hoftefrakturer i et review, og Bestyrelsen finder ikke dækning for budskabet i 
artiklens overskrift. Søren Overgaard vil indrykke et indlæg i Ugeskriftet.



4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer:
Anders Odgaard fortalte om et møde om PROM, der var afholdt tidligere på dagen med 
forskellige interessenter med henblik på at danne et nationalt initiativ omkring PROM. De 
hidtil anvendte mål som patienttilfredshedsundersøgelser, utilsigtede hændelser og de 
landsdækkende kvalitetsdatabaser rummer kun sparsomt mål for kerneydelserne i 
sundhedsvæsenet. Der var bl.a. deltagelse af kompetencecentret der rummer de kliniske 
databaser, Dansk Medicinsk Selskab, Det Nationale Indikatorprojekt, Danske Regioner, 
Danske Patienter m.v. Formålet var at etablere en styregruppe til videreudvikling af et 
nationalt initiativ, og hvor man kan søge ABT-Fonden (anvendt borgernær teknologi) om 
midler.

5. Hjemmesiden
Det blev besluttet, at DSHK’s hjemmeside skal være mere åben for alle, således at 
punkterne ”nyhedsarkiv”, ”forskning” og ”hjemmesiden” nu åbnes for alle. Medlemmerne 
skal kunne se bestyrelsens arkiv, men ikke have adgang til medlemslister, der vil være 
forbeholdt bestyrelsen og som fx også kan anvendes af sponsorer.
Et tilbud om at flytte DSHK’s hjemmeside over til DOS’ hjemmeside blev udskudt til 
senere.

6. Økonomi & medlemsantal
Status for økonomi blev gennemgået, og der er p.t. 139 medlemmer og ingen i 
kontingentrestance. Der er glædeligt en jævn tilmelding af unge speciallæger. 119 af 
medlemmerne er speciallæger.
Der er udsendt sponsoraftaler til Biomet, B. Braun Medical, Kebo Med, Nordic Medical 
Supply, Ortotech, Protesekompagniet, Smith & Nephew og Stryker, men kun indkommet 2 
positive svar og der rykkes nu personligt for svar.

8. Nyt fra registrene
Hofteregisteret (DHR) havde styregruppemøde i sidste måned, hvor en henvendelse fra et 
udenlandsk firma om udtræk fra hofte- og knæregisteret var diskuteret. Man fandt, at der 
ikke var økonomisk mulighed for at kunne levere disse udtræk, men at firmaer generelt var 
velkomne til bidrage med input til forbedring af registrene eller at initiere forskning 
herunder finansieringen heraf.
Det er i DHR besluttet at forsyne tabeller og figurer i årsrapporten med engelsksprogede 
tekster, for at lette forståelsen af årsrapporten internationalt. En egentlig oversættelse 
overvejes men er resursekrævende.
Økonomien i registrene er stram, og der er kun 3,3 uges arbejde til statistiker i hvert 
register.
Knæregisteret (DKR) har planer om at registrere data for brug af Hemicap®.

8. Symposier og kurser.
a) Der er planlagt et symposium om protesenære frakturer til DOS mødet i 

samarbejde mellem DSHK og traumeselskabet (DOT) tirsdag den 27. oktober. 
Søren Overgaard fremlægger et program til næste bestyrelsesmøde.

b) DSHK afholder generalforsamling på DOS mødet onsdag den 28. oktober efterfulgt 
af et symposium om Patientklagenævnet og Patientforsikringen med Søren 



Solgaard som tovholder på afholdelsen. Programmet fastlægges ved næste 
bestyrelsesmøde.

c) Kurset om hoftekirurgi arrangeret af Camilla Ryge må desværre aflyses pga. 
manglende tilslutning. Årsagerne hertil diskuteres, og der peges på bedre 
markedsføring (Appetitvækkende titel og programskitse tilgængelig fra start), 
kursustidspunkt (bedre i november?) og manglende viden om hvad der 
efterspørges hos yngre kirurger som mulige årsager. Bestyrelsesmedlemmerne vil 
på hver af deres afdelinger spørge yngre kolleger, hvad de vil finde attraktivt ved et 
DSHK kursus om hoftekirurgi. Emnet tages op igen ved næste bestyrelsesmøde.

9. Eventuelt
Der var ikke yderligere.

12. Næste møde
Onsdag den 16. juni. 2010 kl. 14.00 – 17.00 i Odense på Restaurant Under Lindetræet 
i Odense. Mødet starter med frokost.

Referent: Christian Pedersen


