Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi.
Referat fra 35. bestyrelsesmøde.
Afholdt den 1. september kl. 10.00 – 13.00 I IDA Mødecenter, København.
Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik Husted, Christian Pedersen og
Camilla Ryge.
1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet fra 34. bestyrelsesmøde den 3. maj er tilrettet og kan nu publiceres.
3. Meddelelser fra formanden.
a) Monitorering af specialeplanen.
Der har været korrespondance med formanden for DOS i juli 2011, hvor det blev påpeget
at der mangler procedurekoder, som er specifikke for højt specialiserede funktioner, og at
DSHK tidligere har fremsendt et forslag til nye koder for hofte- og knæalloplastik med
henblik på at afhjælpe dette problem, også for at få nye DRG-takster for disse procedurer,
der bedre afspejler omkostningerne ved fx revisionsalloplastikker med stort knogletab.
Der er modtaget et nyt udkast fra DOS i august 2011, hvor DSHK har svaret endnu en
gang, da ovenstående problemer ikke er løst.
Jens Retpen oplyser at direktionen i RH afkræver de enkelte afdelinger svar på, hvordan
man monitorerer specialeplanen.
Der er enighed om at problemerne med DRG takster og monitorering af specialeplanen
kan tages op i forbindelse med generalforsamlingen i DOS.
b) Ventilation på operationsstuer.
Den endelige rapport fra SST er nu udkommet. Høringssvarene fra DSHK og DOS har
næsten været ens. Indvendingerne er som helhed ikke fulgt, men rapporten giver ikke
anledning til yderligere tiltag fra DSHK.
Emnet tages op i formandsberetningen, og der er enighed om, at effekten af LAF er
usikker.
c) Sixtus-mødet med DOS.
Det årlige møde mellem bestyrelsen i DOS og en repræsentant fra hvert fagområde,
afholdes næste gang den 12. - 13. januar 2011 på Hotel Sixtus i Middelfart.
d) Nyheder fra LVS.
Det er meddelt, at det nu snart ikke længere vil være muligt at opnå
speciallægeautorisation efter 1996-bestemmelserne. Der er lagt en vejledning herom på
DOS’ hjemmeside.
e) Faglige retningslinjer for visitation af patienter med knæartrose.
Anders Odgaard har deltaget i SST’s arbejde med ”Knæartrose. Del 2: Faglige
visitationsretningslinjer”, der er udgivet 30. juni 2011. Det diskuteres, at arbejdet er godt,
og at det afspejler virkelighedens kliniske verden. Henrik Husted oplyser, at han deltager i

en arbejdsgruppe i Region Hovedstaden, som skal sikre at retningslinjerne implementeres
i regionen.
4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.
a) Der er intet modtaget.
5. Program for infektionssymposium den 26. oktober.

a) Programmet er færdigt (se bilag om generalforsamling og symposium sidst i referatet).
Der er tilsagn fra alle foredragsholdere med en mulig ændring, idet Henrik Husted måske
erstatter Anders Odgaard med indlægget om inficerede knæalloplastikker, hvis Anders har
forfald til symposiet.
Programmet er indsendt til DOS Bulletinen.
6. Beskrivelse af fagområdet Hofte- og Knæalloplastikkirurgi.
a) Beskrivelsen er fremsendt til DOS den 28. maj 2011 og er tilgængeligt på DOS’
hjemmeside.
7. Nyheder fra DOS’ kvalitetsudvalg.
Søren Solgaard kan orientere om, at der ikke er noget nyt fra udvalget.
8. Forberedelse til efterårsmødet.
a) Programmet er på plads og fremgår af bilaget sidst i referatet. Der er en ændring, idet
Henrik Schrøder erstatter Anders Odgaard med indlægget fra Dansk
Knæalloplastikregister.
b) Der er booket lokaler til mødet den 26.10. og til bestyrelsesmøde den 25.10.
c) Omkring generalforsamlingen har Jens Erik Varmarken indvilget i at være dirigent.
På generalforsamlingen gælder følgende omkring valg til bestyrelsen:
Christian Pedersen afgår efter tur. Suppleant Ole Ovesen har indvilget i at træde ind og
foreslås valgt.
Søren Solgaards første valgperiode udløber, og Søren er villig til genvalg.
Anders Odgaards første valgperiode udløber, og Anders er så vidt vides villig til genvalg.
Mogens Berg Laursen, Aalborg foreslås valgt til ny suppleant og har indvilget.
d) Udkast til formandsberetningen er fremsendt og blev diskuteret.
9. Hjemmesiden.
Punktet udgik, da Anders Odgaard ikke var til stede.
9. Økonomi & medlemsantal
Der er p.t. 145 medlemmer. Selskabet har indestående kr. 100.000 på bankkonto. Der
mangler indbetaling fra sponsoren Ortotech, som er rykket 2 gange. Der tages en sidste
kontakt, og ellers ophæves kontrakten med omgående virkning i henhold til
sponsoraftalens tekst.
10. Nyt fra registrene.

Søren Solgaard har været til møde i styregruppen for Hofteregisteret. Der er ingen
væsentlige nyheder. Registrene lider under mangel på økonomi til statistikker hjælp.
Henrik Husted spørger om, det er muligt at trække data fra registrene til forskningsbrug,
eventuelt med økonomisk støtte. Det er sådan, at enhver ortopæd kan anmode registret
om udtræk af data, og at man er åben for forskningssamarbejde i registrene, navnlig hvis
der er medbragt økonomi til udtræk og statistisk bearbejdning af data.
11. Kommende symposier og kurser.
a) Camilla Ryge oplyser, at YODA er tilbudt kursus, men at der ikke er sket yderligere.
Det konkluderes at kurset om Hofte- og Knæalloplastik i hoveduddannelsen er så godt, at
det dækker behovet for de yngre læger, der ikke er speciallæger, at der ikke relevant med
kurser for læger før hoveduddannelsesstillingen, og der derfor ikke er et marked for kurser
blandt de yngre læger.
b) På baggrund af DSHKs økonomi, som er så god, at der løbende akkumuleres penge,
diskuteres det, om man i 2012 skal afholde et symposium, hvor der inviteres en
udenlandsk kapacitet fx Robert Booth. Der skal også søges tilskud fra DOS og LVS. Søren
Solgaard vil afklare, om det er en mulighed at invitere Robert Booth.
c) Henrik Husted foreslår emnet med arbejdstitlen ”Forhold af betydning for perioperativt
outcome”, herunder smertebehandling, high pain responders, ortostatisk hypotension m.v.,
som et emne i 2013 med danske indlæg, muligvis baseret på den aktuelle status for
projekter i Lundbeck regi.
12. Eventuelt.
a)På den sidste generalforsamling blev et udredningsprogram for patienter med MoM
hoftealloplastik vedtaget og efterfølgende tiltrådt af DOS. Det er interessant, om
udredningsprogrammet eller andre forhold omkring MoM har ført til en ændring af praksis
for anvendelse af MoM på de enkelte ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark.
Camilla Ryge var bedt om at lave en enquete undersøgelse om dette og vil finde en
person til at lave undersøgelsen.
13. Næste møde.
Mødet afholdes den 25. oktober 2011 kl. 9.00 – 12.00 på Hotel Radisson i København i
forbindelse med DOS årsmødet.
Referent: Christian Pedersen.

DSHK
Onsdag d. 26. oktober
13:30 – 15:00 og 15:30 – 18:00
(lokale: Reykjavik)

13:30 - 15:00 Fremlæggelse af Årsrapporterne fra registrene:

13:30 - 14:15

Årsrapport fra Dansk Knæalloplastik Register

Henrik Schrøder
14:15 - 15:00

Årsrapport fra Dansk Hoftealloplastik Register

Søren Overgaard

15:00 -15:30

Kaffepause i udstillingen

15:30- 16:00 Ordinær Generalforsamling:

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og suppleanter ved valgperiodens udløb
Valg af revisor
Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Søren Solgaard, formand DSHK

Symposium:

Dyb Infektion efter alloplastik i hofter og knæ
Onsdag d. 26. oktober. 16:00 – 18:00. (lokale: Reykjavik)
Chairman: Søren Solgaard
Introduktion (5 min):
Søren Solgaard

Baggrund og overblik, baseret på registre og litteratur (20 min):
Hofter: Søren Overgaard
Knæ: Anders Odgaard

Orientering om MTV vedrørende LAF-stuer (15 min):
Jens Erik Varmarken

Bakteriologi og antibiotika (20 min):
Jørgen Kurtzhals

Diagnostik af dyb infektion (knæ og hofter) (15 min):
Ole Ovesen

Operationsprincipper og – teknik (20 min):
Knæ: Henrik Schrøder

Hofter: Kjeld Søballe

Aktuelle nationale projekter (15 min):
TBA

Afslutning (5 min):
Søren Solgaard

