Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
43. bestyrelsesmøde
14. juni 2013 kl 9.30 – 12.30
IDA mødecenter, Kalvebod Brygge, København
Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Mogens Berg Laursen, Stig Storgaard
Jacobsen, Ole Ovesen
Afbud: Anders Odgaard
Referat
1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
2. Meddelelser fra formanden
a. Status i Palacos R+G pro sagen. Cementen godkendt i Tyskland og i
den anledning havde der været kontakt mellem LMS og formanden i
DOS. Sagen beror i DOS, men vi støtter op om den holdning at
cementen ikke bør godkendes uden klinisk afprøvning af hele
produktet inc blandesystemet
b. RADS sagen. Formanden i DOS havde oplyst at sagen skal gå helt om
og der kommer et nyhedsbrev om dette efter næste bestyrelsesmøde i
DOS d. 18. juni
c. Neck-segmenter ved hoftealloplastik. Omfanget endnu ikke fastlagt.
DHR forsøger at rense data.
d. Field Safety Corrective Action fra Zimmer ang. Trilogy non-holed
acetabular cupper. Det fremgik at det formentlig er et lokalt problem.
Man har på en afdeling haft en øget revisionsrate på Trilogy cuppen
med 3 huller. Om det har været et naturligt udsving vides ikke
e. Sundhedsstyrelsens vejledning om identifikation af patienter.
Formanden havde deltaget i et møde og forslaget sendt videre til DOS
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer. Ingen
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg. Intet nyt
5. ASR/MOM sagen. Intet væsentligt nyt. OO kunne dog oplyse at det
formentlig er et problem med samme ”alarmgrænser” på serum og
fulblodsmålinger af ioner. Serum værdierne ligger højere
6. DOS kongressen/årsmøde og generalforsamling i DSHK
Vi havde fået den ønskede tid tildelt. Programmet blev gennemgået.
Programmet vil blive fremsendt særskilt til bestyrelsesmedlemmerne og
OO sørger for annoncering via Gitte Eggers. Det samme gælder
dagsorden til generalforsamlingen. Mht symposiet ligger programmet fast
– dog manglede der endnu at blive sat navn på 2 punkter. Jens Retpen
arbejder videre med dette.
7. Hjemmesiden. Intet nyt

8. Økonomi og medlemstal. I 2013 er der tilkommet 4 nye medlemmer og 1

har ønsket udmeldelse.
9. Der var uklarhed omkring regning for de trykte rapporter. Ingen havde
modtaget regning. OO har kontaktet den tidligere kasserer, men endnu
ikke hørt noget i skrivende stund. Der var endnu ingen erfaring med
indrapportering af nye data ift MOM proteser
10. Næste møde. Onsdag d. 23. oktober 2013 kl 8.00 til 9.30 på Hotel SAS
Radisson. OO har kontaktet Gitte Eggers mhp at skaffe lokale

