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Tilstede: Søren Solgaard, Mogens Berg Laursen, Jens 
Retpen, Anders Odgaard, Stig Storgaard Jakobsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde godkendes uden bemærkninger (30.11.2012). 

2. Meddelelser fra formanden:
  
                 a.     Status i Palacos R+G pro sagen. 

Formanden og Jens Retpen deltog på DSHK’s vegne i et møde med afdelingschef 
Henrik Jensen Sundhedsstyrelsen fredag den 8.2.13, dels ang. 
cementdokumentation/godkendelse, men også mere fremadrettet ved godkendelse og 
advarsler omkring ortopædkirurgisk implantater. Søren Overgaard og Claus Munk 
Jensen deltog på vegne af DOS. Mødet refereres ang. Heraéus, kommende 
implantatvejledning, fremtidige fællesmøder med SST. Der er udfærdiget en 
nyhedsmail fra DSHK der offentliggøres snarest.

 
b. RADS sagen

Der er fremsendt revideret materiale fra RADS. Jf. Ovl. Frank Madsen ser det ikke 
ud til at der er store ændringer i forhold til tidligere versioner.

 
         c.   Neck-segmenter ved hoftealloplastik

De omkring 500 indberettede neck-segmenter beror i betydeligt omfang på en 
fejlregistrering. Registeret arbejder på at korrigere. 

               d.  Forslag til kliniske retningslinjer
Vi har via DOS bestyrelsen modtaget opfordring til at komme med forslag til kliniske 
retningslinjer. Der er ikke indkommet nogen forslag. Alloplastikområdet er heller 
ikke prioriteret. Vi henholder os i øjeblikket til referenceprogrammerne. Se i øvrigt 
punkt 4. i referatet.

e. Field Safety Corrective Action fra Zimmer ang. Trilogy non-holed acetabularcupper. 
Sagen drøftes.



              f. Henvendelse via DOS fra European Hip Society
    Tilbyder at stille foredragsholdere til rådighed for nationale møder i medlemslandene. 

DOS har ikke budt ind. DSHK takker for tilbuddet, men vore møders knaphed på tid 
tillader næppe sådanne arrangementer med mindre de kan ses som led i et konkret 
symposium. 

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Intet modtaget

    4.  Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
Kliniske retningslinjer vil formentlig på sigt afløse referenceprogrammerne. 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for hvorledes sådanne programmer 
skal udformes (de nationale). Kvalitetskrav i forbindelse med udbud drøftet.
Se i øvrigt særskilt referat fra møde den 17.1.13 v/ Claus Munk Jensen.

 

1. ASR / Mom sagen.
Status: Intet væsentligt nyt. Vi afventer retningslinje for anbefalinger for 
billeddiagnostik.

   6.    Referat fra Sixtus-mødet
Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer er tungt og resursekrævende. Man 
ønsker tværfaglighed og en fast opbygning af retningslinjerne. Alle selskaber kan 
udarbejde retningslinjer for afgrænsede områder. SS foreslog, at DOS etablerer en 
logistik for godkendelse af sådanne programmer, som må være en 
generalforsamlingsbeslutning. Svend Erik Østgaard påpegede, at det atter kunne være 
tid at gøre opmærksom på omkostningerne ved de højt specialiserede funktioner. 
Frokostsymposierne blev enstemmigt anset for at være en god nyskabelse ved DOS 
kongressen. Specialisteksamen, kurser m.v. Forslag fra UDDU’s formand og SS om 
”modernisering” af vejledningen for delkursusledere positivt modtaget.
Se i øvrigt særskilt referat fra Sixtus-mødet. 
DSHK HERTIL

   7.   Hjemmesiden. 
Der er et stadig stigende brug og ca. 2/3 af medlemmerne bruger jævnligt 
hjemmesiden. 

8.  Økonomi & medlemsantal: 
Ole Ovesen mangler forskellige underskrifter mv. Bestyrelsen må se efter om vi har 
noget liggende som er havnet i glemmebogen. Alle deltagere i dagens møde har 
underskrevet dokumentet som efterfølgende afleveres til Ole Ovesen. 

11.  Nyt fra registrene: 
DSHK tilbød finansiering (midlertidigt) af rapporterne for 2011. Hvordan er det gået 
med det? Har vi betalt og har vi fået inddrevet vore udlæg. Ingen af deltagene kan 
bidrage til opklaring af spørgsmålene. Vi beder OO afklare disse spørgsmål til næste 
møde.



    12.  Kommende symposier og kurser
    JR er tovholder på DSHK symposium næste år. Det omhandler vurderingen af klinisk 

dokumentation vedrørende udbud og ubrugtagning af nye implantater. Planlægningen 
pågår.

13. Næste møde.
14. Juni 2013 fra klokken 09.30 til 12.30.  IDA mødecenter, Kalvebod Brygge
København.

14. Evt.:

Ingen kommentarer.


