
*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik 
Kirurgi

49. bestyrelsesmøde
22.oktober 2014 kl. 7.30 – 9.00

Radisson Blue Hotel
København

Referat 
1. Dagsorden godkendt

a. Referat fra bestyrelsesmødet 3.10.2014 godkendt.
2. Meddelelser fra formanden:

a. Formanden meddeler at der ved gennemgang af DKR data for 2013 er opstået et 
dilemma omkring dårlige overlevelsesdata på et betragteligt antal patienter opereret 
på et privatsygehus. Bestyrelsen er enig om at hverken vi, DKR eller DOS har nogen 
”politi”-myndighed i forhold til dette, men at vi som læger har en moralsk 
forpligtelse til at gøre rette vedkommende opmærksom på problemet. Vil diskutere 
med formanden for DOS om der evt. skal rettes en samlet (DOS+DSHK) 
henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
a. Intet nyt siden sidste møde

4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
a. Formanden orienterede om sit indlæg ved DOS symposium om klinisk 

dokumentation, som også er fremsendt til og gennemset af bestyrelsen.
5. DOS kongressen/årsmøde og generalforsamling i DSHK

a. Sidste check af program for eftermiddagen:
b. Knæregisteret v. Anders Odgaard (13.00 – 13.45)
c. Hofteregisteret v. Søren Overgaard (13.45 – 14.30)
d. Kaffepause (14.30 – 15.00)
e. DSHK symposium (15.00 til 17.00)
f.  Generalforsamling (17.00 – 17.30)

i. Generalforsamlingen: Jens Stürup har accepteret at være ordstyrer
ii. Referat fra sidste generalforsamling ligger på hjemmesiden
iii. Formandens beretning er udsendt til bestyrelsen.
iv. Regnskab og kontingent.
v. Valg:

1. Jens er på valg og har accepteret genvalg
2. Ole er på valg og har accepteret genvalg
3. Søren går af efter tur
4. Frank Madsen er suppleant og accepteret at indtræde i bestyrelsen.
5. Valg af ny suppleant: Claus Emmeluth har accepteret at være  

bestyrelsens kandidat.
6. Valg af revisor: P.T. Nielsen har accepteret genvalg. 

6. Hjemmesiden.
a. Intet nyt

7. Økonomi & medlemsantal:



a. 141 medlemmer
8. Nyt fra registrene:

a. 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). Hofterapporten netop udkommet i trykt version

9. Kommende symposier og kurser
a. Intet nyt

10.  Næste møde:
a. Besluttes ved bestyrelsesmiddagen i aften

11. Evt.: Intet til referat.

Referent: Mogens Berg Laursen


