Referat fra 3.bestyrelsesmøde i DSHK afholdt 25.februar 2003 i Odense
Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Niels Wisbech Pedersen NWP,
Henrik Morville Schrøder HMS, Kjeld Søballe KS,
Jens-Erik Varmarken JEV.

1. Referaterne fra 10.09.02 og 24.10.-25.10.02 blev godkendt uden kommentarer.
2. Evaluering af Knækurset i sept. 2002. Kurset blev i de afleverede skemaer godt bedømt, når man så
på den generelle vurdering. 2 foredragsholdere blev meget kritisk bedømt af de fleste. Sted, form,
indhold og koncept var i orden.
Der havde været ønske om udlevering af mere skriftligt materiale forud for kurset eller som handouts i forbindelse med de enkelte indlæg under kurset. Der var talt om man kunne de enkelte
foredrag ud på nettet. Dette er ikke aktuelt endnu og giver måske problemer omkring ophavsret. Alle
var enige om at den opsætning vi er i gang med er den rigtige for de fremtidige kurser.

3. Orientering fra PKA om løbende sager.
a. KS står for symposium til efteråret med titlen Snapping Hip.
Af andre blev flg. nævnt:
Artikulationer i hofte og knæalloplastik.
Hvilken type hybrid hofte skal anvendes eller skal vi ændre til cementeret eller ucementeret
alloplastik.
Hvordan behandles medial knæledsartrose?
Thromboseprofylakse hvilke præparater skal vi bruge ved alloplastikkirurgi.
Ossifikationsprofylakse og studier omkring NSAID og dets indflydelse på knogleheling.
Se i øvrigt mere detaljeret plan fremsendt fra PKA.
b. Kompetancekort er nu færdigt for hoftealloplastik mhp fase3 og skal nu afprøves, hvilket der
skal opfordres til landet over.

c. Fase4 oplægget, der er en videre udbygning af fase3 uddannelsen. Dette er de ting vi
selskab skal kunne stå inde for at man kan give et stempel indenfor special funktioner. NWP
er kontaktperson for knæ og JEV for hofte.
d. Rekrutteringsproblemer til vort speciale blev diskuteret. Man var enige om at man i de
enkelte afdelinger må gøre en indsats for at fremdyrke nye kandidater så disse kan søge ind
i specialet.
e. DRG-status. Udvalget i DOS er kommet til konklusion at der må startes på en frisk. JEV har
givet tilsagn om at stille op hvis en person ønskes fra vort selskab.
f. JEV laver nyhedsbrev til DOS Bulletinen indeholdende aktuelle tiltag.
g. DOS har tilmeldt sig en ny sundhedsportal, som måske kan bruges af os.

h. HS blev udpeget til muligt medlem af udvalg om ventetider, patientsammensætning.
4.

HS gennemgik programmet for symposiet til forårsmødet 2003. Titlen er Mobile bearings in total
Knee arthroplasty. Mødet er på 1 time start kl. 10.00. HS har programmet og vil enten fremsende til
JEV, der skal sende til Bulletinen.

5.

Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået. Ændringsforslag til vedtægterne skal skal
fremsendes til Bulletinen til offentliggørelse 2 uger før generalforsamlingen.
Ændringerne er til § 1 hvor der skal tilføjes forkortelsen DSHK, § 3 hvor der fejlagtigt er skrevet
Dansk Ortopædkirurgisk Selskab i stedet for Ortopædisk, § 4 om valg af suppleant, til § 5 om hvor
bestyrelsesmøder afholdes.
Man var enige om at pege på Per B. Thomsen som dirigent til generalforsamlingen, alternativt kunne
P.T. Nielsen være en mulighed. Per Thomsen har givet tilsagn.

Man var enige om at foreslå et årligt kontingent på 100 kr. ved generalforsamlingen.
der var endvidere en diskussion om hvad man får for sit kontingent. Der skal være rabat på E-kurser
og man vil arbejde på om der kan arrangeres rabatter til deltagelse i internationale møder.
6.

HS gennemgik det foreløbige arbejde med knæreferenceprogrammet. Der er regnet med
20 kapitler og der var positivt tilsagn fra 17 ud af de 20 forfattere. Tidsprogrammet er lagt meget
stramt og optimistisk, men indtil videre bliver der ikke ændret på dette.

7.

JEV orienterede om hjemmesiden og der var enighed om at det fremsendte forslag til logo kunne
der arbejdes videre med. Måske skal der ikke være proteser på logoet. Spørgsmål om økonomien i
en webmaster blev berørt og JEV lovede at høre Kenth Esbensen hvad han forestiller sig.

8.

JEV orienterede om den beskedne medlemstilgang og at der i det næste nummer af Bulletinen vil
være en opfordring til indmeldelse.

9. Et oplæg til multicenterstudier vil blive præsenteret af KS ved forårsmødet. Indlægget varer ca. 10
min.
10. Næste møde afholdes 12.juni 2003 kl. 17.30 på RH, HS er vært ved mødet.
11. Eventuelt. Man diskuterede de besværligheder der havde været vedrørende vores statusartikel. Der
var dog enighed om det vigtige i at give os til kende ved en sådan opfordring også selvom betingelserne
var meget stramme.
Jens-Erik Varmarken

