Referat fra 4. bestyrelsesmøde i DSHK
afholdt 12.juni 2003 på Rigshospitalet
Deltagere: PKA: Per Kjærsgaard-Andersen, NWP: Niels Wisbech Pedersen, HS: Henrik Schrøder, JEV:
Jens-Erik Varmarken.
Afbud:
KS: Kjeld Søballe.

1. Referatet fra møde 25.februar 2003 i Odense blev godkendt uden kommentarer.
2. Meddelelser fra formanden PKA.
Vedr. hjemmesiden fortalte PKA at de 3 ud 4 sponsorer havde underskrevet den kontrakt, der var
udfærdiget og Kenth Esbensen havde også underskrevet sin del.
Med hensyn til hjemmesiden fortalte JEV, at han havde forespurgt om muligheden for en debatside,
som det kendes fra dadlnet. Kenth havde svaret at der ville være en merpris for dette. Man blev
enige om, at denne mulighed kunne være interessant at have hvis den enkelte bruger selv kunne
skrive direkte på siden. JEV lovede, at forespørge Kenth om hvad prisen for denne funktion ville
være. PKA forespurgte, om vi skulle gøre yderligere med hensyn til den udgave af fase 4
uddannelsen der tidligere var afleveret til DOS. Vi blev enige om, at vi skulle afvente udspillet om
den kommende totale speciallægeuddannelse før vi skulle henvende os til DOS-bestyrelsen igen.

3. Evaluering af mødet i Odense.
Der var generel enighed om, at mødet var tilfredsstillende. Det var vigtigt ved præsentation af emner
af denne karakter, at man havde en ekspert på det pågældende område, som kunne trække vigtige
punkter frem og komme med en konklusion. Søren Toksvig Larsen var et godt valg til emnet. Mødet
blev velbesøgt og tidsrammerne blev også præcist overholdt. Et af indlæggene var ikke godt. NWP
foreslog at selskabet kunne lave en protokol om mobile bearing som kunne udsendes til mulige
afdelinger for at lave en videnskabelig vurdering af dette koncept. Dette forslag var der opbakning
om og på sigt er det meningen at lave et katalog med emner til studier og mulige afdelinger som kan
deltage. JEV forespurgte om vi skulle lave et kort referat af disse symposier til præsentation på
hjemmesiden. Dette blev vedtaget prøve om der var et behov.
Generalforsamlingen forløb godt med de få fejl der var. Alle var enige om at vi burde gøre en bred
indsats for at skaffe flere medlemmer. Vi kan hver især tilskynde kolleger til at melde sig. PKA ville
lave et udkast til en tilmeldingsblanket, som kunne rundsendes i et passende antal til landets
afdelinger. Vi fortsætter med annoncering i DOS Bulletinen.
JEV kunne oplyse, at de nye vedtægter er aftrykt på hjemmesiden med de rettelser der kom i
Odense.

4. Status for knæreferenceprogrammet.
HS fortalte at kun 2 kapitler var indsendt indtil nu. Forfatterne ville få en rykker omkring 1.juli.
Styregruppen holder stadig fast i at man ville kunne præsentere et oplæg til efterårsmødet i oktober.

5. Symposium og møde til efteråret.
Minisymposiet er Snapping Hip ved KS. JEV lovede, at finde ud af med KS hvordan programmet
skulle være. Når KS havde svaret kan programmet lægges ud på hjemmesiden. De 2 registre skal
have en passende tidsramme, så der også er plads til diskussion.

6. Planlægning af kurset i Vejle september 2004.
Datoen er den 13.9.2004 på Hotel Munkebjerg. Emnet er revisionshoftealloplastik.
En debat blev taget om det skulle være et E-kursus under DOS eller om vi skulle stå for det.
Vi blev enige om at lave det som E-kursus næste gang og PKA ville spørge DOS om hvordan man
stillede sig til at vi overtog kurset i fremtiden.
Hoftefolkene i bestyrelsen står for den videre planlægning og tænker på emner til kurset.
Korrespondance foregår via mail. Mulige emner blev ridset op.

7. Åbne afdelinger.
Forskellige forslag blev lagt frem til debat. PKA havde lavet et meget omfattende notat. Man blev
enige om, at de kunne være en spændende ide med en mulighed for de åbne afdelinger kunne
komme frem på hjemmesiden med deres tilbud via et emne-orienteret kliksystem i forskellige
niveauer. JEV vil kontakte Kenth med henblik på denne mulighed. JEV vender tilbage på mail, når
ideer foreligger.

8. Eventuelt.
Næste møde blev planlagt til 8.oktober 2003 kl. 16.00 i Næstved. JEV ville være vært ved et
traktement.

Med venlig hilsen
Jens-Erik Varmarken
Roskilde 14. juni 2003,
godkendt d. 08.10.03

