Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi.
Referat fra 36. bestyrelsesmøde.
Afholdt den 25. oktober kl. 9.00 – 12.00 på Hotel Radisson, København.
Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik Husted, Christian Pedersen og
Camilla Ryge. Afbud fra Anders Odgaard.
1. Godkendelse af dagsorden.

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

Referatet fra 35. bestyrelsesmøde den 1. september er tilrettet og kan nu publiceres.
3. Meddelelser fra formanden.
a) Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nationale retningslinjer for knæartrose.
Se mail fra 8. september 2011 om emnet.
Arbejdsgruppen har afholdt det første møde den 21. september. Anders Odgaard og
Henrik Husted er udpeget som repræsentanter. Næste møde finder sted den 16.
november.
b) Monitorering af specialeplanen.
Der er kommet en oversigt fra Sundhedsstyrelsen over de procedurekoder, som vil blive
brugt til at monitorere implementeringen af specialeplanen. Se mail fra
Der er 7 koder, der er relevante for os: 5 der vedrører regionsfunktionen knænære
osteotomier og unikompartmentel knæartrose, og 2 som vedrører den højt specialiserede
funktion periacetabular osteotomi/hoftenær osteotomi.
c) Månedens forsker.
LVS er kommet med en henvendelse, der vedrører synliggørelse af det
lægevidenskabelige område i det danske sundhedsvæsen. Se mail fra 3. september.
LVS planer om ti gange om året at præsentere en forskerkollega, som vi er stolte af:
månedens forsker. Bestyrelsen foreslår at præsentere Henrik Husted som kandidat. Henrik
vil komme med et udkast til en beskrivelse.
Punktet ”Månedens forsker” skal med på fremtidige dagsordener til bestyrelsesmøderne.
d) Lægeforeningen, Kvalitet og Økonomi.
Til orientering. Se mails af 19. september og 8. oktober.
e) En opfordring fra UDDU om at DSHK udpeger en kursusleder til kursus i
endoprotesekirurgi.
Kurset afvikles den 16. – 18. januar 2012. Søren Solgaard har budt ind, se mail fra 11.
september, og kurset afvikles i Gentofte.
f) Henvendelse fra Svend Østgaard angående ”rumdragter”.
De diskuteres at evidensen for at anvende rumdragter går på, at det drejer sig om at
anvende en beklædning, som er impermeabel. Forespørgsel er sendt videre til bestyrelsen

og Jens Erik Varmarken. Varmeudvikling i Bearhugger modvirker i øvrigt effekten af
vertikal LAF.

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.
a) Der er intet modtaget.
5. Program for infektionssymposium den 26. oktober.

Det endelig program er på plads, og Henrik Husted erstatter Anders Odgaard til foredraget
om behandling af inficerede knæproteser. Der er i alt 10 foredragsholdere.
6. Nyheder fra DOS’ kvalitetsudvalg.
Søren Solgaard kan orientere om, at Anders Odgaard har deltaget i det seneste møde, og
der ikke er noget væsentlig nyt fra udvalget.
8. Forberedelse til efterårsmødet.
Programmet er på plads og der er booket lokaler.
Henrik Schrøder erstatter Anders Odgaard med indlægget fra Dansk
Knæalloplastikregister.
Jens Erik Varmarken er ordstyrer og er orienteret om, at annonceringen af
generalforsamlingen er udmeldt for sent (5 uger og 2 dage mod 6 uger i DSHKs
vedtægter), da DOS Bulletinen udkom sent i forhold til DOS mødet.
Man kan overveje en vedtægtsændring (af punkt 7 om generalforsamling), så
generalforsamlingen først annonceres 2 uger forinden, da det er velkendt at der afholdes
generalforsamling i tilslutning til DOS mødet, og at dette nu kun afvikles en gang årligt.
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.
9. Hjemmesiden.
Punktet udgik, da Anders Odgaard ikke var til stede.
9. Økonomi & medlemsantal
Der er p.t. 145 medlemmer. Selskabet har indestående kr. 106.187.
10. Nyt fra registrene.

Søren Solgaard har været til møde i styregruppen for Hofteregisteret og har udsendt
referatet herfra i mail den 3. oktober 2011.
Der har også været afholdt styregruppemøde i Knæregisteret.
11. Kommende symposier og kurser.
Det foreslås at Henrik Husted arrangerer næste års symposium med arbejdstitlen
”Perioperativ optimering af alloplastikforløb”. Der er økonomi til at invitere eventuelle
udenlandske foredragsholdere. Se i øvrigt referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Camilla orienterer om, at YODA afholder et selvstændigt møde i forbindelse med DOS
årsmødet.
12. Eventuelt.
a) Opfølgning om MoM.
Camilla har kontakt til en yngre læge, der vil lave en enquete undersøgelse. Se referatet
fra sidste bestyrelsesmøde.
b). Henvendelse fra Ugeskrift for Læger om en kort artikel, der belyser de vigtigste
begivenheder i det forløbne år. Henvendelsen har desværre været fanget i et spamfilter og
er tilfældigvis fundet. Manuskriptet skal være klar den 1. december.
Christian svarer på henvendelsen (er gjort).
Henvendelsen var således:
I Ugeskrift for Læger vil vi gerne i starten af 2012 bringe en række artikler omhandlende
den eller de vigtigste begivenheder i det forløbne år inden for jeres speciale (DSF Hofteog knæalloplastik kirurgi) (i lighed med i år Ugeskr Læger 2011;173 (10):713-748). Det
kan være væsentlige nyheder og fremskridt inden for behandling og diagnostik eller
organisatoriske/politiske begivenheder, der har haft eller vil få betydning inden for
specialets fagområde.
Artiklen skal udformes ganske kort, og skal være skrevet så emnet umiddelbart er
tilgængeligt for Ugeskriftets brede læserkreds. Artiklen må fylde én trykside i Ugeskrift
for Læger, og der skal være en mindre illustration (figur, tabel, billede), som kun må
fylde en spalte i bredden. Det betyder, at antallet af enheder i teksten (inkl.
forfatternavne og referencer), optalt med mellemrum maksimalt må være 3.750 tegn.
Det er desuden vigtigt at bemærke, at artiklens titel maks. må fylde 50 anslag med
mellemrum. Det er et krav, at der anføres et par nyere litteraturhenvisninger maks. 5.
Forfatter og emnet bestemmes af selskabet.
Vi håber, at I vil bidrage til dette nummer af Ugeskrift for Læger, og vi beder venligst om
en tilbagemelding senest den 4. oktober 2011 på mail til hc@dadl.dk.
Manuskriptet skal være redaktionen i hænde senest den 1. december 2011.
Manuskriptet skal ikke oploades i Manuscript Central, men udelukkende sendes
som vedhæftet Word-fil til hc@dadl.dk. Elektroniske figurer/billeder skal indsendes
som tif- eller jpg-filer i min. 300 dpi.
Manuskripter modtaget efter deadline kan desværre ikke påregnes at blive publiceret i
temanummeret.

Vi ser frem til at modtage manuskripterne i redaktionen.
På redaktionens vegne
med venlig hilsen
Jabob Rosenberg, redaktør og Helle Clausen, sekretær
Ugeskrift for Læger/Danish Medical Bulletin
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 85 00
Tlf.: 35 44 82 77 (Direkte)
Fax.: 35 44 85 02
E-mail: hc@dadl.dk

c) Camilla Ryge er interesseret i at overtage posterne som kasserer og referent.
13. Næste møde.
Mødet afholdes den 20. januar 2012. kl. 9.30 – 12.30 på IDA Mødecenter, Kalvebods
Brygge 31-33, 1780 København V.
Referent: Christian Pedersen.

