Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Referat fra 33. bestyrelsesmøde.
Afholdt den 8. februar 2011, kl. 10.00 – 13.00 i IDA Mødecenter, København.
Deltagere: Søren Solgaard, Anders Odgaard, Jens Retpen, Christian
Pedersen og Camilla Ryge.
Afbud: Henrik Husted.
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (24.11.2010). Referatet fra 31.

bestyrelsesmøde den 24.11.2010 blev godkendt. Der mangler referat fra
konstituering af bestyrelsen den 27.10.2011, som CP eftersender.
3. Meddelelser fra formanden.
a. Spørgeskema fra LVS (Lægevidenskabelige selskaber, tidl. DMS) angående

bl.a. ventetidsgaranti.
Formanden har svaret efter korrespondance med bestyrelsen.
b. Keramiske hoveder nyhedsbrev:
Der er ikke udsendt noget nyhedsbrev vedr. anmeldelsesblanket om svigt i
medicinsk udstyr.
DOS ønsker, at der sendes en kopi til DOS’ webmaster, således at
meddelelsen kan komme alle DOS medlemmer til gode. Er i øvrigt et
generelt ønske for almengyldige meddelelser. Det aftales, at SS sender en
mail til DOS’ webmaster og at AO sætter DOS’ webmaster Steen Lund
Jensen på som abonnement på DSHKs nyhedsmails, så DOS har mulighed
for at bringe DSHK nyheder på DOS hjemmesiden.
c. MoM- Endelig status
Alle skrivelser er nu godkendt af respektive bestyrelser og
generalforsamlinger. Der kan nu foretages analyser af metaljoner på et
autoriseret svensk laboratorium. Pris pr. prøve ca. 1000 kr. JR vil udfærdige
en procedurevejledning til prøvetagningen, som de enkelte afdelinger så kan
anvende. De enkelte afdelinger på selv afklare den budgetmæssige
placering af udgifterne til prøverne.
d. Ventilation for operationsstuer (LAF).

The never ending story. Et udkast fra arbejdsgruppen er blevet udsat. DSHK
er repræsenteret ved J.E. Varmarken og Alma Pedersen.
e. Høring vedr. videnskabsetisk behandling af forskningsprojekter

CR har læst materialet og redegør herfor. Det etiske komitesystem er blevet
forenklet noget, og ansøgningen er nu helt elektronisk og dermed mere
simpel. Der skulle dermed kunne blive en hurtigere afvikling af sagerne. Man
arbejder på at lave ansøgningsproceduren mere ensartet på landsplan.
f. Bureaukrati i forskningsprojekter

Henvendelse fra LVS. HH har tidligere været omkring emnet i Ugeskriftet, og
der er intet nyt at byde ind med.
g. Temadag den 23. marts for specialespecifikke kurser, som LVS har sendt i

udbud. 2011.
CR deltager.
h. DRG- særlige omkostninger
Bestyrelsen har kommenteret og svar er sendt til Svend Erik Østgaard. Der
er ikke indkommet nogen kommentarer derfra.
4.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
a. Ændring af behandlingskoder ved knæalloplastik
AO gennemgår et forslag til ændringer og opdatering af procedurekoder til
knæalloplastik. Der er behov for ændringer i forhold til de eksisterende koder,
da der mangler brugbare koder for partial resurfacing, koder der tillader
skelnen mellem dyre og billige operationer (fx anvendelse af hængselprotese
til primær brug), og en bedre systematisk og ensartet kodningspraksis.
Der er entydig opbakning til forslaget.
AO tilretter forslaget, som udsendes til DSHKs medlemmer til høring.
Senere vil JR og SS lave en tilsvarende opdatering af procedurekoder for
hoftealloplastik.
Der har i 2008-2009 været lavet et forslag til ændrede procedurekoder til
hoftealloplastik, der endte med en henvendelse fra DSHK til DOS. SS spørger
til den tidligere DSHK formand, Søren Overgaard, om der kom noget ud af
henvendelsen.

5. Beskrivelse af specialist uddannelsen (Fase 4. uddannelse): Både Fase 4

beskrivelsen for hoftealloplastik og knæalloplastik er færdige og sendt til DOS’
uddannelsesudvalg. Dette vil gennemgå alle programmer med henblik på en ensartet
terminologi. Det diskutereres endvidere, at der også er en ”Fase 5” uddannelse, der
svarer til den højt specialiserede funktion.
6. Beretning fra DOS’ kvalitetsudvalg.

AO orienterer om det foreløbige arbejde herunder beretning fra fællesmødet
på Sixtus. Skal være fast punkt på dagsorden. DOS’ vision er et tæt
samarbejde med fagområderne om kliniske retningslinjer og kliniske
databaser.
7. Beretning fra fagområdernes møde med DOS’ bestyrelse
SS deltog på Sixtus den 20. januar: DOS’ formand Benn Duus omtalte
bestyrelsens fokusområder:
• Kliniske retningslinjer
• Opdateret beskrivelse af fagområderne på foranledning af Det centrale
råd for lægers videreuddannelse.
• Input til strategiplanen, hvor bestyrelsen vil komme med et 1. udspil
snarest
• Der efterlyses forslag til kommende symposier. Der er tilbud om
symposier fra både fod-ankel og fra skulder selskabet.
Bestyrelsen og herunder webmasteren Steen Lund Jensen efterlyser input til
DOS bulletinens hjemmeside med nyheder. Se også punkt 3b.

8. Høring vedrørende retningslinjer for perioperativ regulering af antitrombotisk

behandling.
Frist til 10. december 2010.
CR har gennemlæst og kommenterer/resumerer til SS. Svar er videresendt til
Claus Munk Jensen.
9. Hjemmesiden.

AO redegør for vores tilknytning til DOS’ hjemmeside. Vi fortsat finder det ønskeligt
at bevare egen hjemmeside. Der er mange ligheder mellem DSHKs og DKR
(Knæalloplastikregistret) hjemmesiderne. Vi har desuden eget mail arkiv, og der er
også en positiv konkurrence mellem DSHK og DOS hjemmesiderne.
10. Økonomi & medlemsantal : CP redegør for medlemstallet 144. Der er siden

årsskriftet kommet 2 nye medlemmer og Torben Sandberg er afgået ved døden den
27.12.2010. Status for økonomien er en beholdning på kr. 50.380,62 ved årsskiftet.
Der fremsendes oversigt over regnskabet for 2010, som også vil blive fremsendt til
revisor Poul T. Nielsen.
11. Nyt fra registrene:

DKR: Der er lavet en første kørsel til årsrapporten. Der er ændret på nogle
indikatorer pga. relevans, bl.a. er der lavet kørsler for re-operationer indenfor 1 år og
genindlæggelser. En planlagt tur til England for at studere PROM er endnu ikke
aftalt.
DHR: Der er også lavet en første kørsel, og der er også her fokus på tidligere
revisioner.
Det diskuteres, om tumorproteser skal udelades af registret pga. øget revisionsrisiko,
og man bør overveje stratificering af materialerne.
Mht. PROM er der et projekt undervejs med TKA i Region Syddanmark og Hørsholm
Hospital.
12. Kommende symposier og kurser
a. Kursus YL
YODA er kontaktet af CR med henblik på at tilbyde mulighed for fælleskurser
gerne på kadavere. YODA vil se positivt på dette.
b. Årsmøde 2011. Emner for DSHK symposium:

Emne: Infektionssymposium. JR laver et forslag til program sammen med
danske foredragsholdere. Symposiet vil blive afholdt som DSHK symposium.
13. Eventuelt: Intet.
14. Næste møde: Den 3. maj 2011, IDA, Kalvebods Brygge 31 – 33, 1780 København
V. Tidspunkt kl. 10.30 – 13.30.
Referent: Christian Pedersen

