*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik
Kirurgi
48. bestyrelsesmøde
3.oktober 2014 kl. 9.30 – 12.30
IDA mødecenter
Kalvebod Brygge
København

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

Referat fra sidste bestyrelsesmøde (9.5.2014) blev godkendt og bliver som sådan lagt på
hjemmesiden

2. Meddelelser fra formanden:

d.

e.

a.

Hvad er klinisk dokumentation?
Endeligt forslag var fremsendt til DOS bestyrelse, som havde kvitteret for
modtagelse.Taget til efterretning.

b.

DOS strategiplan
Formanden har svaret DOS bestyrelse. Taget til efterretning.

c.

Revision af specialeplanen
Vi har modtaget forslag til monitorering af de periacetabulære osteotomier med
ønske om specificering. Ikke helt klart, hvad der egentlig menes med den enkelte
punkter, men formanden har svaret DOS næstformand Klaus Hindsø. Punktet
drøftet og umiddelbart var det uklart hvordan monitoreringen skal foregå – om
der bør forsøges med nyt initiativ til en egtl landsdækkende database (eks i lighed
med hofteskopi i SAKS regi) – eller baseres på træk fra LPR.
Henvendelse fra Anders Troelsen via Jeanette Penny ang. udpegning af bedømmere
til absctracts i forbindelse med DOS- kongressen.
Vi har endnu ikke svaret. Til drøftelse. Det fandtes ikke påkrævet med svar. OO
havde medbragt den aktuelle liste på 15 bedømmere, hvor vi fandt der var taget
geografiske hensyn og en passende fordeling ml hofte og knæ.
Mail fra YODA ang. forslag til relevante kurser i alloplastikkirurgi.
Formanden har svaret og foreslået AAOS, men særlig Current Concepts. Yderligere
forslag hilses velkomne. Der blev peget på ”Instructional Lectures” i EFORT og
NOF regi. Stig påtog sig at korrespondere med YODA.

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Mail fra Mogens ang. DSHK’s repræsentanter i LVS (tidl. Dansk Medicinsk Selskab)
Vi har medlemmer i LVS efter antal medlemmer af DSHK. SS og Henrik Husted
har været medlemmer, men ikke så aktive. Nye medlemmer bør udpeges. Forslag?
Ti ldrøftelse. Det blev besluttet at punktet tages op af den nye bestyrelse.
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
Noget nyt? Snorre fortalte at der blev arbejdet med ”korte kliniske retningslinier”
Initiativet blev hilst velkommen, men bestyrelsen påpegede at det var vigtigt at få
klarhed over sådanne retningsliniers legitimitet i form af en ”blåstempling” fra SST
og hvilke resourcer der bliver stillet til rådighed for de deltagende. Der var allerede
flere forslag til emner. Eks er rutinemæssig kontrol efter primær THA/TKA en
uddøende disciplin. Undersøgelser har vist at det næppe har konsekvenser, men er
det tilfredsstillende for patienten og lægen? I enkelte EU lande var rutinemæssig
kontrol et krav fra myndighederne. Emnet kunne måske behandles i regi af ”korte
kliniske retningslinier”.
1. ASR / Mom sagen.

Intet nyt. Patienterstatningen har modtaget 443 anmeldelser. I enkelte tilfælde har
patienter været utilfredse med den udmålte erstatning og har anket. Anken har så
medført, at erstatningen helt bortfaldt. Vi blev enige om at emnet ikke længere er et
fast punkt på dagsordenen

6.

DOS kongressen/årsmøde og generalforsamling i DSHK
Program for eftermiddagen den 22.10.2014
a. Knæregisteret ved Anders Odgaard (13.00 – 13.45)
b. Hofteregisteret v. Søren Overgaard (13.45 – 14.30)
c. Kaffepause (14.30 – 15.00)
d. DSHK symposium (15.00 til 17.00)

Programmet skulle være på plads. Mogens og Snorre fremsender endeligt
program til bestyrelsen før mødet?
e.

Generalforsamling (17.00 – 17.30)
Generalforsamlingen varslet efter reglerne
Jens Stürup har accepteret at være ordstyrer
Referat fra sidste generalforsamling ligger på hjemmesiden
Formandens beretning vedlægges med denne indkaldelse. Til drøftelse.
Regnskab og kontingent. OOorienterer
Valg:
Jens skal genvælges
Ole skal genvælges
Søren går af efter tur – Frank Madsen indtræder i bestyrelsen
Valg af ny suppleant- Claus Emmeluth har accepteret at være
bestyrelsens kandidat.
Der har været usikkerhed omkring DSHK’s repræsentant i
Knæregisteret. Vi har tidligere indstillet Anders Odgaard
Valg af revisior (P.T.Nielsen / SS spørger om han genopstiller)

f.

Booking af lokaler
Ér det på plads?
Bestyrelsesmiddag på Resaurant l’Alsace- Ny Østergade 9/Pistolstræde kl. 19.30
(Metro til Kgs. Nytorv kan anbefales)
DSHK dagen blev gennemgået punktvis. Det forlød at årsrapporten fra
knæregisteret ikke var helt færdig, men at det nåes til mødet.
Symposiet var på plads med den ændring at indlægget vedr scitigrafi mm
overtages af Peter Michael Gørtz fra Bispebjerg Hospital. Ændringen vil ikke
blive annonceret, men meddeles på dagen.
Ift lokaler har OO undersøgt og vi får Casino Ballroom til DSHK mødet og har
Directors room til morgenmødet.
Overlæge Poul Torben Nielsen, Ålborg, havde indvilget i at være revisor for
selskabet og OO har fremsendt regnskabet.

7. Hjemmesiden.
Noget nyt? Intet
8. Økonomi & medlemsantal:

141 medlemmer. Baseres på seneste statistik fra lægeforeningen. Ift sidste år ved
samme tid er der tale om en lille tilbagegang (fra 148).
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?
Alle firmaer har forhåndstilkendegivet at være positive og 2 havde faktisk allerede
indbetalt til DSHKs konto. Årsrapport fra DHR er trykt og beløbet betalt. Trykning
af knærapporten forventes senere og det har vist sig at den samlede trykkeriudgift
bliver lidt større end sponsormidlerne, men dækkes af DSHK.
10. Kommende symposier og kurser
Symposier i fremtiden? Vi fastholdt tanken om at emnet næste år skal omhandle
”krydsfeltet” mellem ledbevarende hoftekirurgi (PAO, hofteskopi,evt andet) og
hoftealloplastik. Der arbejdes videre med endelig titel og indhold. Jens Retpen og
Stig Storgaard Jacobsen blev udpeget til at stå for planlægningen
1.

Næste møde:
22.10.2014 kl. 7.30 – 9.00? SAS Radisson

2.

Evt.:Intet

