*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik
Kirurgi
47. bestyrelsesmøde
9.maj 2014 kl. 9.30 – 12.30
IDA mødecenter
Kalvebod Brygge
København

Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Snorre Steffensen, Stig Storgaard Jacobsen.
Afbud: Mogens Berg Laursen
Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Referat fra bestyrelsesmødet 24. januar 2014 blev godkendt og bliver som sådan lagt på
hjemmesiden.

2. Meddelelser fra formanden:
a.

Henvendelse fra personerne omkring etablering af en interessegruppe for
infektionsortopædi.
Formanden har svaret den 3.2.14. Svar tidligere udsendt. Intet nyt i sagen. Taget til
efterretning.

b.

Forslag fra Dick Hansen om oprettelse af billeddatabase for ”gamle” endoproteser.
Vi har ikke hørt yderligere. Formanden har rykket Dick Hansen for status. Afholder
møde med Anders Odgaard den 21.5. Der gøres nyt forsøg med en billigere
løsning.

c.

Referat fra Sixtus mødet den 16.1.2014.
Referatet udsendt marts 201. Flere af punkterne til drøftelse senere på denne
dagsorden. Taget til efterretning.

d.

Heraus knoglecement.
Ny henvendelse fra SST i denne sag. SST har ønsket sagen afsluttet. Formanden og
DOS har korresponderet med SST, og SST har herefter godkendt blandesystemet.
Taget til efterretning.

e.

Hvad er klinisk dokumentation?
Fagområderne blev på Sixtusmødet opfordret til at kommemed forslag til dette.
Mogens og Søren har arbejdet lidt med sagen (mest Mogens), og forslag er
tidligere udsendt til bestyrelsen. Har ikke modtaget kommentarer. Til drøftelse.
Punktet blev drøftet ift skemaet som var udsendt. Søren Solgaard renskriver
og rundsender

f.

Udpegning af medlem til arbejdsgruppe om stratificering, specialiseringsniveauer
og genoptræningsplaner.
Vi havde indstillet Anders Odgaard og efter lidt frem og tilbage er han godkendt.
Taget til efterretning

g.

DOS strategiplan
DOS bestyrelse anmodede på Sixtusmødet om forslag til ændringer af
strategiplanen. Vedlægges dagsorden. Til drøftelse. Vi havde ikke tilføjelser
udover der stedvis var behov for en opdatering. Søren Solgaard har svaret
DOS

h.

Revision af specialeplanen
Formand og næstformand deltog i fællesmødet mellem fagområderne og DOS
bestyrelsen samt repræsentanter for regionerne den 29.4.2014 i Odense.
Orientering. Taget til efterretning

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
a. Henvendelse fra SAKS til Snorre i forbindelse med SAKS symposium 2014.

Snorre har svaret? Snorre kontakter Anders Odgaard mhp annoncering på
hjemmesiden
b. European Hip Society Stockholm 2014.

Stig har fremsendt flyer. Ikke fremkommet. Stig kontakter Anders Odgaard
mhp at sende nyhedsmail
c. Henvendelse til formanden fra Stig ang. Ganz osteotomier.

Se ovenfor. Formanden havde før mødet sendt skriftligt svar til Stig (og øvrige
best medlemmer)
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
Noget nyt? Nej et møde aflyst.

1. ASR / Mom sagen.

Henvendelse fra EU via DOS ang. kontrol af samtlige MoM artikulationer.
Formanden har svaret DOS, at vi mener vi er på forkant og løbende kontrollerer alle
MoM patienter i DK. Taget til efterretning. Generelt nogen bekymring for
indberetning på de specielle MOM skemaer, specielt ift retrospektiv
indberetning. Det er et faktum at indberetningerne ikke fungerer og det
forventes styregruppen i DHR vil forholde sig hertil.

6.

DOS kongressen/årsmøde og generalforsamling i DSHK
a. DSHK symposium

Status, tidsrammer, annoncering, tilsagn fra indlægsholdere. Se i øvrigt forslag
fra Søren Overgaard om deltagelse af Wilkinson ang. jonmålingers betydning (vi
har næppe plads) Vi kom lidt nærmere et program:
1. Den smertende alloplasik (=hofte) basal diagnostik (case) OO 15 min
2. Billeddiagnostik. Radiolog fra RH 15 min
3. Allergiske aspekter. Læge fra Gentofte 15-20 min
4. Nuclear medicinske værktøjer. Læge fra?? 20 min
5. Specielle smerteforhold(??) Læge fra Ålborg 15 min
Snorre og Mogens arbejder videre med programmet, som sendes til OO. Vi
blev enige om at det er vigtigt med møde med bidragsyderne således at temaet
fastholdes.
b.

Generalforsamling
Er der indkaldt til generalforsamling?
Hvem er på valg? (har OO ”kongerækken”?)
Jens skal genvælges
Ole skal genvælges
Søren går af efter tur – Frank Madsen indtræder i bestyrelsen
Udpegning af forslag til ny suppleant
DSHK’s repræsentant i Hofteregisteret
Ole foreslog overlæge Claus Emmeluth Odense som ny suppleant. Frank
Madsen har accepteret at blive indvalgt i bestyrelsen. Overlæge Jens Erik
Varmarken har atter accepteret dirigentrollen. Søren Solgaard ville gerne
fortsætte som vores repræsentant i hofteregisteret.
Annoncering af generalforsamling d. 22. oktober 17.00 – 17.30 med
dagsorden er fremsendt til Gitte Eggers.

c. Booking af lokaler

Ér det på plads?
Bestyrelsesmiddag – forslag?
Ole har haft kontakt til Gitte Eggers. Søren Solgaard havde booket Reykjavik
onsdag d. 22. oktober 2014 kl 13.00 – 17.30
Ole har herudover bedt Gitte booke et lokale til 6 personer samme dag kl
07.45 – 08.45 med morgenkaffe. Denne gang dog uden projektor (blev bonget
650 kr sidst!). Søren arbejder videre med at finde sted til
bestyrelsesmiddagen. Snorre står for indkøb af diverse vingaver.
d. Forslag til bedømmere af abstracts til DOS kongressen

Frist den 24.5.14
Ole har sendt liste til Jeannette Penny.
e. Opfordring fra DOS om kort beskrivelse af fagområdets aktiviteter til trykning i

Bulletinen i stedet for den traditionelle korte beskrivelse ved DOS
generalforsamling.
Formanden laver udkast til drøftelse. Taget til efterretning og Søren Solgaard
laver et indlæg.
7. Hjemmesiden.

Noget nyt? Nej
8. Økonomi & medlemsantal:
Status? Medlemstal stagnerende. Kolleger som har valgt fagområdet bør
opfordres til indmeldelse
9. Nyt fra registrene:
Trykning af registerrapporter effektueret. Regning fra trykkeren (23.933) er fremsendt
til OO, som herefter sender regning til de 4 sponsorer (Biomet, Protesekompagniet,
Stryker, Zimmer). Hvordan er status for betaling af disse rapporter? Er betalt og
refunderet fra sponsorer.
Henvendelse fra DePuy om udtræk fra registrene. Var på dagsorden ved sidste
styregruppemøde den 28.4., men blev ikke nået. Har DSHK en holdning til dette
spørgsmål? Til drøftelse. Skeptisk og frarådes – også selvom der i visse lande
eksisterede en sådan ordning. En hovedbekymring er at man ikke har nogen
indflydelse på hvordan data vil blive brugt/ikke brugt.
10. Kommende symposier og kurser
Symposier i fremtiden? Efter en kort drøftelse var der enighed om at det ville være
interessant og relevant med et symposium omhandlende ”snitfladen” mellem
ledbevarende hoftekirurgi og total hofte alloplastik. Forventes taget op til
kommende bestyrelsesmøder.
1.

Næste møde: Fredag d. 3 oktober 09.30 – 12.30 IDA mødecenter

2.

Evt.:

