Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Referat fra 34. bestyrelsesmøde.
Afholdt den 3. maj 2011, kl. 10.00 – 13.00 i IDA Mødecenter, København.
Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Christian Pedersen og Henrik Husted.
Afbud: Anders Odgaard og Camilla Ryge.
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (8.2.2011). Referatet fra 8.2.2011

blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden.

a. Overskud fra DOS symposium
DOS bestyrelsen har besluttet, at overskuddet fra fraktursymposiet går til
DOS og ikke til DSHK. DOS dækker i påkommende tilfælde underskud på
10. til 15.000 kr. ved fremtidige kurser i DOS regi.
b. Ventilation for operationsstuer.
DSHK’s høringssvar til rapporten er fremsendt efter korrespondance med
bestyrelsen. Formanden har drøftet svaret med DOS repræsentanten (Søren
Overgaard), og der har været enighed om indholdet. Vi har endnu ikke fået
noget respons på vort svar.
c. Referat fra Sixtus-mødet med DOS er modtaget.
Til orientering. DSHK har foretaget det fornødne.
d. Nyheder fra LVS
Henvendelse om prioritering i Sundhedsvæsenet
Invitation til temamøde om specialeplanlægning. Da DSHK ikke er et
fagspeciale, kan vi ikke deltage. Det gør DOS.
4.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
a. Ændring af behandlingskoder ved knæalloplastik.
Udsættes til næste møde pga. fravær.
b. Ny up-date fra BOA vedr. MoM
Udredningsprogrammet for patienter med Metal on Metal (MoM)
hoftealloplastik blev vedtaget på DSHKs generalforsamling den den 27.
oktober 2010 og er tiltrådt af DOS.
DSHK og DOS anbefalede at afdelinger og klinikker i Danmark, der har udført
og udfører MoM følger deres patienter i henhold til udredningsprogrammet.
Det diskuteres, at Rigshospitalet og Hvidovre Hospital har tilskrevet MoM
patienterne, men der er ikke status på, hvorledes anbefalingen er fulgt på

andre afdelinger, og om der er afdelinger der har ændret indikationstilling for
MoM.
Det besluttes at SS beder CR om at lave en spørgeskemaundersøgelse af
disse forhold til præsentation i forbindelse med DSHKs generalforsamling til
efteråret.
BBC nyhed om ventetider.
Det drøftes at emnet (forsøg på politisk påvirkning af indikationsstilling)
holdes under observation.
Andet.
Der er i Region Hovedstaden påbegyndt audit af registerdata for de
ortopædkirurgiske afdelinger
5. Program for infektionssymposiet til efterårsmødet.
a. JR har udarbejdet et program, som der er tilslutning til. Der mangler aftaler
med enkelte foredragsholdere og et overblik over varigheden.
6. Beskrivelse af fagområdet Hofte- og Knæalloplastikkirurgi.
a. DOS har fremsendt vejledning og retningslinjer for arbejdet med frist den 6.

juni. Det besluttes at SS laver et udkast.
7. Nyt fra DOS Kvalitetsudvalg.
a. Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
8. Forberedelse af efterårsmødet.
a. SS har rettet henvendelse til DOS angående tidspunkter og lokaler.
b. Der er følgende punkter: Infektionssymposium, generalforsamling med
præsentation af spørgeskemaundersøgelsen om MoM, rapporter fra
Hofteregistret og Knæregistret.
c. Valg til bestyrelsen: SS og AO er på valg. SS ønsker genvalg. AO skal
meddele, om han ønsker genvalg. CP udtræder efter afslutning af 2
valgperioder. SS spørger Ole Ovesen som suppleant om han ønsker valg.
Som ny suppleant foreslås Mogens Berg Laursen, Aalborg. SS spørger
Mogens.
d. Valg af dirigent. CP spørger Jens Erik Varmarken.
9. Hjemmesiden.

Punktet udsættes pga. fravær.
10. Økonomi & medlemsantal.
a. CP redegør for medlemstallet 145. Der er 140 betalende medlemmer, 2 er
fritaget for kontingent pga. alder over 70 år og 3 da de ikke er erhvervsaktive.
b. Regnskabet for 2010 gennemgås. Der er indtægter på kr. 77.200, udgifter på
kr. 47.045,19 og således et resultat for 2010 på kr. 30.154,81.
Kassebeholdningen var pr. 31.12.2010 kr. 50.380,62.
c. Regnskabet fremsendes til revisor Poul T. Nielsen.
d. Biomet har indbetalt sponsorbidrag for 2011. CP skriver til de 4 andre
sponsorer.

11. Nyt fra registrene.

Begge registre arbejder på at indføre stregkoderegistrering af anvendte
protesekomponenter. Budgetterne er stramme, så der er mangel på timer til at
anvende statistikker. Begge registre vil være mere skarpe mht. anbefalinger på
baggrund af registerdata.
12. Kommende symposier og kurser
a. Kursus YL
Der er intet nyt.
13. Eventuelt: Intet.
14. Næste møde.
Den 1. september 2011, IDA, Kalvebods Brygge 31 – 33, 1780 København V.
Tidspunkt kl. 10.30 – 13.30.
Referent: Christian Pedersen

