
*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Referat fra det 32. bestyrelsesmøde

24. november 2010 i Odense 13.00-16.00
Patienthotellet, 6. sal Nord, OUH                 

Afbud: Henrik Husted (HH), Christian Pedersen (CP)
Tilstede: Søren Solgaard (SS), Anders Odgaard (AO), Jens Repten (JR), Søren Overgaard (SO) (deltog som afgående 
formand til og med pkt 7) 
Referent: Camilla Ryge (CR)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt, en del bilag udsendt med dagsordenen var ikke nået frem pga it fejl,  
dette genfremsendes af SS.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (20.10.2010) samt referat fra 
generalforsamlingen 27.10.2010).: 

Referat fra 30. bestyrelsesmøde blev godkendt ved sidste møde og AO lægger det på 
hjemmesiden
Referat fra 31. bestyrelsesmøde godkendt med bemærkning om at mødet var flyttet til  
Odense
Referat fra generalforsamling 27.10.10: Godkendt med enkelt rettelse og kan herefter  
lægges på hjemmesiden 

Referat fra 31.bestyrelsesmøde den 28.10.2010 med konstituering af bestyrelsen. 
CP udfærdiger referat og udsende til godkendelse ved næste møde. 

3. Ad hoc udvalg ved MoM: afslutning af arbejdet tiltrådt af DOS (SO orienterer)
Materialet tidligere fremsendt fra SO.
4 dokumenter – skrift og 3 bilag forelagt DOS. Småting ændret og patient informationen er 
fjernet ellers uændret. Afdelingernes reaktioner afventes med spænding. DHR vil næste år 
have opgørelser over MoM artikulationer med i rapporten. Laboratoriet på RH arbejder på 
at  indgå et samarbejde med det svenske laboratorium der er anbefalet til metalionanalyser  
.  Hvis det falder endeligt på plads, vil JR sørge for udsendelse information herom til DSHK 
medlemmerne. 
SS minder om at patienter hos hvem der findes tegn på komplikationer, skal anmeldes til  
patientforsikringen OG lægemiddelstyrelsen.
DSHK vil gerne rose MoM-arbejdsgruppen for et flot, hurtigt og grundigt arbejde med 
rapporten.

4. Meddelelser fra formanden
a. sammensætning af ny bestyrelse-annoncering: 

SS har meddelt DMS at det er HH og SS der er DSHK repræsentanter. 
LAF arbejdsgruppen orienteres af SO
CP bedes udfærdige en pressemeddelelse til Dagens Medicin + DOS + ??vedr  
konstitueringen.
AO sørger for at opdatere hjemmesiden + nyhedsmail



b. Keramiske hoveder-nyhedsbrev:
Notat fra Lægemiddelstyrelsen sendt til SS vedr. anmeldelsesblanket om svigt i  
medicinsk udstyr udsendes af AO som nyhedsmail og der oprettes link til blanketten  
fra hjemmesiden.

c. Årligt møde med DOS 21.januar 2011
Ændring: dato ændres til torsdag d 20.1 – formanden SS deltager i  
fagområdemødet. DSHK skal derudover stille med en person til kvalitetsudvalget –  
se nedenfor

Meddelelse fra SO: PROM projekt har fået bevilliget penge fra ABT. AO og SO 
koordinerer projekt med deltagende afdelinger dele af landet.

5.  Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer

a. Generalforsamling DSHK, DOS og Årsmøde 2010; evaluering: Godt DOS møde.  
Det blev diskuteret om de frie foredrag kunne f mere plads af hensyn til motivering 
af de yngre kollegaer.

b. Evaluering af symposierne: 
Peri-prostetiske frakturer (samarbejde med DOT & DOS-symposium 2010): Indhold 
rigtigt godt, annoncering skidt, fremmødet ikke helt tilfredsstillende, skyldes  
angiveligt  at det lå om tirsdagen.
 Patientklagenævnet og Patientforsikringen: DSHK-symposium 2010: meget flot  
fremmøde, stor diskussionslyst, tidspunkt OK, annoncering OK. 

6. Beskrivelse af specialist uddannelsen (Fase 4. uddannelse): Status og tidsramme for 
udarbejdelse af vejledningerne (SS og CP)
DSHK ønsker at arbejdsgrupperne har lavet et endeligt oplæg der ligger klar d. 12.12.10 til  
SS, som vil udsende det til kommentering blandt den resterende bestyrelse. Arbejdet skal  
præsenteres ved fællesmødet med DOS d. 20.1, men skal gerne sendes til UDU ca 1 uge før.

7. MTV udvalg vedrørende LAF stuer
Tidsplanen rykket: Tages til efterretning

8. Dansk Medicinsk Selskab –repræsentantskabsmøde 18.11.2010-referat. Medlemmer, 
afstemning om vedtægtsændringer.
SS deltog sammen med 4 andre ortopædkirurger. DMS får nyt navn til ”Organisationen af 
lægevidenskabelige selskaber”. Der er nu et professionelt ansat sekretariat. Niels Dieter  
Röck er DOS-valgt bestyrelsesmedlem

9. DOS’ kvalitetsudvalg. Udpegning af medlem fra DSHK:
Hvert fagområde har et medlem i kvalitetsudvalgets bestyrelse (4-5 møder/år). Anders 
Odgaard vælges som DSHK medlem. 

10. Høring vedrørende retningslinjer for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling
Frist til 10. december 2010. 
SS genudsender og CR gennemlæser og kommenterer/resumerer til SS

11. Hjemmesiden. Alle medlemmer får nyhedsbrev nu, med mindre man vælger det aktivt fra.  
Der er kommet tæller på dokumenterne.



12. Økonomi & medlemsantal : DSHK har 143 medlemmer. Økonomi udgik da CP ikke nåede 
frem. 

13. Nyt fra registrene: 

AO skal roses for sit arbejde med at oversætte TKA rapporten til engelsk! 
Nordisk møde afholdt i Kbh. Der arbejdes hen imod fælles minimale datasæt – dette arbejde 
er igangværende med en del diskussioner til følge. 
AO og SO skal på besøg hos det engelske register. 

14. Kommende symposier og kurser
a. Kursus YL: YODA kontaktes af CR med henblik på at tilbyde mulighed for  

fælleskurser gerne på kadavere.
b. Årsmøde 2011. Emner for DSHK symposium:

Emne: Infektionssymposium JR sætter forslag til program sammen. Husk mulighed 
for at søge DMS om honorar hvis det bliver aktuelt med udenlandsk 
foredragsholder. Ideer til JR pr. mail!!

15. Eventuelt: Brev fra Svend Erik Østergaard vedr DRG takster og muligheder for at opsplitte  
operationer. Højt specialiserede funktioner (svære primære og stort knogletab) kunne være 
emner der kunne udløse differentieret DRG takst. Problemet gælder især RH og Århus der  
har højtspecialiseret funktion (custom made proteser, specialimplantater, plastikkirurgiske 
rekonstruktioner mm.). 
JR har tidligere udarbejdet et prisoverslag på specialproteser til hofter. 
AO ser på specielle forhold for knæpatienterne. 
JR og AO sammenskriver et oplæg til SS/Bestyrelsen i DSHK inden 20.12.

16. Næste møde
8. februar 2010 kl. 10.00-13.00 i København. SS indkalder med angivelse af sted.

Camilla Ryge/24.11.2010


