*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik
Kirurgi
Referat af 40. bestyrelsesmøde
23. oktober 2012 kl. 16.00 – 18.30
IDA mødecenter
Kalvebod Brygge
København

Tilstede: Søren Solgaard (SS), Ole Ovesen (OO), Anders Odgaard (AO), Jens Retpen (JR),
Camilla Ryge (CR) referent
Afbud: Henrik Husted (HH)
Mogens Berg Laursen (MB) tilstede i slutningen af mødet
1: Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse fra AO punkt vedr. RADS
Godkendelse af referat fra 39. bestyrelsesmøde 14.9: JR har udsendt tromboseprofylakseinfo,
som distribueres via KNEE.dk efter mødet i dag. Referat godkendt og sættes på hjemmesiden af
AO.
2: Meddelelser fra formanden:
Henvendelsen fra SO. vedr. Palacos Cementen: SS har skrevet til LMS og informeret dem om
problematikken. LMS har responderet og vil lave en skrivelse til Heraeus og anmodet om klinisk
dokumentation (rundsendt fra SS til DSHKbest.).
Henvendelse fra Benn Duus ang. Quill-suturen: SS har anført at det ikke er et anliggende for
DSHK at vurderer et på markedet godkendt produkt.
Brev fra Svend Erik Østergaard vedr. DRG takster: DSHK har ikke tilføjelser til eksisterende DRG
takster og koder for nærværende. Vi vil ved en senere lejlighed overveje niveauplaceringer af
forskellige operationstyper.
3: Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer:
OO har rejst sagen spørgsmål til rekommandationerne vedr. tromboseprofylakse til TKA og THA
samt hoftefrakturpatienter fra RADS (rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin)..
Hvordan er afdelingerne forpligtigede i forhold til RADS anbefalinger? Frank Madsen har
kommenteret til sagen på Knæ-gruppens forum og har bl.a. kommenteret på referencelisten.
Kommunikationen deles med DSHK-bestyrelsen.
DSHK vil bede DOS forholde sig til hvorledes sådanne anbefalinger skal fortolkes og anvendes.
SS samler informationerne til nu og henvender sig skriftligt til DOS bestyrelsen.
4: Meddelelser fra DOS kvalitetsudvalg:
AO: Der pågår diskussion vedr. udfærdigelsen af kliniske retningslinjer.
5: MoM sagen:

SS: 250 anmeldelser i patient-forsikringen. Der er ro på sagen. Patienterne re-opereres og
kontrolleres i afdelingerne. Der tildeles primært erstatninger efter implantatsvigt paragraffen
(2.1.2).
Ved stejle cupper diskuteres det hvornår bedste specialiststandard er overholdt. Der er ingen
dokumentation for at stejle cupper generelt klarer sig dårligt. Kun for ASR er det dokumenteret at
en stejl cup giver problemer. Det er først fra ca. 2009 at man er blevet opmærksom på, at en stejl
cup har større slidproblematik.
6: DOS kongressen:
Lokale OK.
Vingaver OK ved HH og CR
Ansvarlige ordstyrere: SS byder velkommen. AO knæ, SO hofte.
Generalforsamlingen: Jens Erik Varmarken er dirigent. SS formandsberetning. CR økonomi
Valg: Mogens Berg Laursen (MB)vælges i stedet for Henrik Husted som udtræder . Snorre
Steffensen vælges som suppleant
YL medlem: Stig Jacobsen fra Århus stiller op anbefalet af AO. YODA opstiller Claus Varnum fra
Vejle. Begge kandidater er medlemmer i foreningen og er derfor gyldige til valg. Mundtlig/skriftlig
valgprocedure aftalt.
Poul Torben Nielsen fortsætter som revisor
CR tager referat.
SS overdrager ordet vedr. symposiet til HH, som i samarbejde med Henrik Kehlet afvikler dette.
Konstituering: OO overtager sekretær/kasserer posten. CR fortsætter som kasserer til 1.1 og laver
næste års regnskab.
7: Hjemmesiden
AO orientere: NMS fjernet. Der er generelt pænt besøg på hjemmesiden.
8: Medlemstal og økonomi:
CR p.t.148 medlemmer. Årsregnskab 2011 fremlagt. Budget for 2012 samt 2013 ligeledes fremlagt
mhp præsentation på generalforsamlingen. Vi budgetterer med en udgift på 10.000 til symposium
2013 til dækning af udenlandsk foredragsholder. Vores økonomi er sund med plads til
nedenstående.
9: Trykning af Hofte- og knæ-årsrapporterne 2011:
Kompetencecenteret har ikke penge til det, så vi er endt med at DSHK står som trykker /betaler og
modtager af sponsormidlerne til dette. 4 firmaer har tilbudt at sponsorerer. CR og SS sørger for
betaling og sponsoratindhentning.
Restoplag kan udsendes til DSHK medlemmerne af kompetencecentret. DSHK medlemmerne kan
rekvirere en udgave, når det meddeles på vores hjemmeside som nyhedsbrev. Udsendes efter
først til mølle-princippet.
10: Symposium 2013:
Skal planlægges på næste møde. Der er flere ideer på banen jf. referat fra 39. bestyrelsesmøde.
11: Næste møde:
IDA: 30.11 kl. 9.30 til 12.30 CR har booket inkl. morgenmad og frokost kl. 11.30.

Møde slut kl. 18.30/CR

