*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
46. bestyrelsesmøde
24. januar 2014 kl. 9.30 – 12.30
IDA mødecenter
Kalvebod Brygge
København

Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Mogens Berg Lauersen, Snorre Steffensen, Stig Storgaard
Jacobsen, Ole Ovesen
Referat
1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. november 2013 blev godkendt
2. Meddelelser fra formanden:
a.

Næste kursus i Endoprotesekirurgi.
Kommer til at foregå i Ålborg

b. Henvendelse fra personerne omkring etablering af en interessegruppe for
infektionsortopædi.
Der blev fremlagt en række mails fra personkredsen om infektionsortopædi.
Umiddelbart var det bestyrelsens opfattelse at det bliver etableret i regi af en
interessegruppe. Bestyrelsen er positiv overfor initiativet til dannelse af en
interessegruppe. Formanden vil sende svarmail. I øvrigt må sagen gå sin gang ved
næste DOS generalforsamling
c. Vejledning  om  identifikation  af  patienter….
Punktet taget til efterretning
d.

Forslag  fra  Dick  Hansen  om  oprettelse  af  billeddatabase  for  ”gamle”  endoproteser.
Dick Hansen har forespurgt om DSHK vil dække udgifter i størrelsesroden 10. –
15.000 kr. til etablering af databasen. Formanden har svaret, at vi ikke kan dække
så stort et beløb. Formanden kunne dog opdatere med at initiativet måske alligevel
kan gøres væsentligt billigere. Det forventes at Dick Hansen arbejder videre med
sagen.

e. Implantat vejledning nu udgivet.
Ligner meget udkastet vi havde til høring. Initiativet godt og fint i sammenhæng med
DOS bestyrelses godkendte politik omkring ibrugtagning af nye implantater.
Vejledningen taget til efterretning og vil blive lagt på hjemmesiden som et
nyhedsbrev.

f. Referat fra Sixtus mødet den 16.1.2014.
Kvalitetsudvalget:
Snorre fortalte at man havde drøftet udarbejdelse af korte kliniske retningslinier.
Formanden fortalte at man, i forbindelse med drøftelse af implantatvejledningen,
har  fundet  at  begrebet  ”klinisk  dokumentation”  kunne  trænge  til  at  blive  klarlagt.  
Det vil blive taget op til næste DOS møde. DSHK forventes at bidrage og foreløbig
vil Søren Solgaard og Mogens Berg Laursen arbejde videre med sagen
Revision af specialeplan. DSHK udpegede Søren Solgaard og Jens Retpen til at
deltage i møde med fagområderne d. 29. april i Odense
Revision af strategiplan for DOS. Input fra DSHK drøftes til næste møde
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Intet modtaget
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
Se ovenfor
5. ASR / Mom sagen.
Intet nyt
6. DOS kongressen/årsmøde og generalforsamling i DSHK
Drøftes ved næste møde, hvor vi specielt skal være obs på dead-line
7. Hjemmesiden.
Intet nyt
8. Økonomi & medlemsantal:
Nu skriftlig tilsagn på i alt 4 nye 3 års kontrakter(2014-2016)fra Biomet, Zimmer,
Protesekompagniet og Stryker. Underskrevne kontrakter vil blive lagt på
hjemmesiden. Mht sponsorering af årsrapporter er indbetalingerne kun delvis på
plads. Det er et problem vi samtidig har opkrævet for 2012 og 2013. Kun et firma har
foreløbig betalt begge år. OO forsøger igen.
9. Nyt fra registrene:
Trykning af registerrapporter effektueret. Regning fra trykkeren (23.933) betalt.
10. Kommende symposier og kurser
Der blev arbejdet videre med den foreløbige arbejdstitel ”udredning  og  indikationer
ved  revisionsalloplastik”. Forskellige parakliniske undersøgelsers betydning og deres
evt vægtning i symposiet blev drøftet. Specielle emner som objektiv smertevurdering og
allergi blev drøftet. En gennemgang af helt basale og lavpraktiske undersøgelser fandt
bestyrelsen også burde med. Der arbejdes videre med sagen.
11. Næste møde:
Fredag d. 9. maj 2014 kl 09.30 – 12.30 IDA mødecenter

12. Evt.:
Intet

