Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
44. bestyrelsesmøde
23. oktober 2013 kl 07.30 – 09.00
SAS Radisson Blu Scandinavia Hotel
Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Mogens Berg Lauersen, Stig Storgaard Jacobsen, Ole
Ovesen.
Ikke til stede: Anders Odgaard
Referat
1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
2. Meddelelser fra formanden
a. Status i Pacos R+G pro sagen. Selvom firmaet havde fremsendt yderligere materiale
foreligger der fortsat ingen klinisk dokumentation. Sagen ligger nu i Sundhedsstyrelsen
b. RADS sagen. Processen går om med nyt komissorium. Møderække starter d. 1. nov
2013
c. Sunhedsstyrelsens udkast til vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af
implantater. DSHK´s høringssvar blev rundsendt i august 2013 og har ikke givet
anledning til yderligere kommentarer. Svaret lægges på hjemmesiden. Vi afventer at
Sundhedsstyrelsen summer op på sagen.
d. DOS politik for ibrugtagning af nye behandlinger, implantater og andet medicinsk
udstyr. DSHK kunne hilse det forslag velkommen som var sat på DOS
generalforsamling d. 24. oktober 2013-10-26
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer. Intet
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg. Der henvises til beretningen i DOS bulletinen
5. ASR/MoM sagen. Formanden meddelte at der nu var anmeldt 400 sager til
patientforsikringen. Sagen ikke længere så ”varm”, men OO kunne dog meddele at
regionerne vil indkalde til flere møder, bl.a med baggrund i at revisionsraterne for ASR
protesen rapporteres med betydelig spredning
6. DOS kongressen.
a. Formanden havde modtaget mail fra det Videnskabelige udvalg. To af de udpegede
abstract bedømmere havde desværre ikke reageret. Der fandtes plaucibel forklaring og vi
har lovet bedring
b. Udpegning af nyt medlem til DOS kvalitetsudvalg. Anders Odgaard udgår og nyudpeget
blev Snorre Steffensen (?)
c. Programmet for DSHK delen af DOS kongressen blev kort gennemgået
7. Generalforsamling i DSHK. De enkelte punkter blev kort gennemgået og der henvises til
referat fra generalforsamlingen
8. Økonomi og medlemstal. Vedhæfter regnskab 2012 og budget 2013. Begge dele godkendt
af vores revisor og generalforsamlingen og lægges på hjemmsiden. OO er ved at tegne nye 3
års kontrakter med sponsorer og der bliver tale om skriftlige samarbejdsaftaler. Hvad angår
trykning af de seneste årsrapporter er der mundtlig tilsagn fra Biomet, Zimmer, Stryker og
Protesekompagniet
9. Kommende symposier og kurser. Vi tænker over det.
10. Hjemmesiden. AO fortsætter som webmaster
11. Næste møde: D. 22. november kl 09.30 – 12.30 IDA mødecenter, Kalvebod Brygge,
København.
12. Evt. Intet

