Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
45. bestyrelsesmøde
22. november 2013 kl 09.30 – 12.30
IDA mødecenter Kalvebod Brygge København
Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Mogens Berg Lauersen, Snorre Steffensen, Ole Ovesen.
Ikke til stede: Stig Storgaard Jacobsen
Referat
1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
2. Meddelelser fra formanden
a. Konstituering af bestyrelsen
Status: Formand SS, næstformand JR, kasserer og sekretær OO, bestyrelsesmedlemmer
SS, MBL, SSJ. Udenfor bestyrelsen: webmaster AO.
b. Udpegning af repræsentant til DOS kvalitetsudvalg. SS udpeget for 3 års periode.
c. Udpegning af afdeling som ansvarlig for DOS A-kursus i endoprotesekirurgi.
Afdelingen i Ålborg/Farsø blev udpeget. Tovholder ift DSHK Mogens Berg Laursen.
d. Forslag fra Dick Hansen om oprettelse af billeddatabase for ”gamle” endoproteser.
Bestyrelsen fandt ideen god, dog ikke ift knæproteser. Formanden vil kontakte Dick
Hansen og anmode denne om at være formand for et underudvalg under DSHK mhp at
etablere en sådan database.
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer. Intet
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg. Ingen nyheder. DSHK har udpeget Snorre Stefensen.
Udvalget ved CMJ underrettet om vores ny repræsentant.
5. ASR/MoM sagen. Vedrørende tilbagemelding til DHR på de udvidede formularer havde
Søren Overgaard inden mødet meddelt at tilbagemeldingerne generelt går dårligt. Det blev
drøftet af bestyrelsen og flere fremhævede de forskellige besværligheder der er med
indrapporteringen. Det er tidkrævende, man skal have fat i samme skema i flere omgange da
de forskellige parametre ift datafangst ikke kan indtastes samtidig. Sagen har måske
generelt mistet interesse. DSHK har ikke påpeget konkrete initiativer, men afventer
håndtering i DHRs styregruppe.
6. DOS kongressen.
a. Tidsfrister ift annoncering blev kort drøftet. Til næste DOS møde vil vi sørge for rettidig
annoncering på DSHK/DOS hjemmeside og i DOS Bulletinen. Logistik ift
”kongerækken” blev vendt. Forudsat korrekt opdatering fremgår valg til bestyrelsen af
oversigt på hjemmesiden med passende markeringer. Procedure vil endvidere blive
sikret ved at det bliver taget op som fast punkt, senest på bestyrelsesmødet umiddelbart
før generalforsamlingen.
b. Vurdering DSHK mødet. Der var generel tilfredshed med registerrapporterne. Der var
ligeledes stor tilfredshed med symposiet. Det fremgår, for flere bestyrelsesmedlemmer,
dog fortsat ikke helt krystalklart hvordan diverse registerresultater skal tolkes ift evidens
for et givet koncept.
c. Programmet for DSHK delen af DOS kongressen blev kort gennemgået
7. Hjemmesiden. AO fortsætter som webmaster. AO havde forud for mødet ytret ønske om at
kunne følge med i bestyrelseskorrespondancen. Det så vi ikke noget problem i og er jo
nærmest en forudsætning for funktionen.
8. Økonomi og medlemstal. Relevante dokumenter er lagt på hjemmesiden (bestyrelsens
arkiv). I forbindelse med DOS A-kursus i endoprotesekirurgi er der udgifter til socialt
arrangement. Arrangementet bliver i almindelighed sponsoreret af vores samarbejdspartnere
fra industrien, som lejer udstillingsareal. Logistikken omkring dette havde tidligere været

lidt besværlig. Formanden udarbejder forslag til kontrakt og DSHK vil så stå for
opkrævningen.
9. Nyt fra registrene. Trykning af registerrapporterne er sat i gang. OO kunne bekræfte tilsagn
fra 4 sponsorer (Biomet, Zimmer, Protesekompagniet og Stryker). OO afventer regning. OO
kunne meddele at der er indhentet 4 nye 3 års kontrakter med sponsorer til hjemmesiden.
Kontrakterne vil, i lighed med de tidligere, blive lagt på hjemmesiden i underskrevet stand.
10. Kommende symposier og kurser. Forskellige inputs blev efterhånden kogt ned til at skulle
handle om ”udredning og indikationer ved revisionsalloplastik”. Der skal naturligvis
arbejdes mere med emnet og SS/MBL blev udpeget til at varetage forberedelserne.
11. Næste møde: D. 24. januar 2014 kl 09.30 – 12.30 IDA mødecenter, Kalvebod Brygge,
København.
12. Evt. Intet
(OO)

