
Referat fra 5. bestyrelsesmøde i DSHK, Næstved sygehus, 8.oktober 2003

Deltagere:  Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Henrik Schrøder HS, Niels Wisbech Pedersen NWP, Kjeld 
Søballe KS, Jens-Erik Varmarken JEV.

1. Referatet fra mødet 12.juni 2003 blev godkendt uden kommentarer.

2. Meddelelser fra formanden. 
 29.08.03 var der afholdt møde i styregruppen for DHR. Der var nu 8 års resultater, og det er nu 
således, at man kan begynde at se tendenser, her tænkes på hybrid A. Det blev fortalt, at DHR nu 
hører under kompetencecenter Nord, og som følge deraf var der kommet ny samarbejdspartner 
omkring statistikken. 
Det er nu UNI C, der tager sig af dette. Dette havde medført en del forsinkelse af årets rapport.
KS fortalte, at der kan udliciteres projekter med data fra DHR.
I TKR er der afholdt møde om databasen og den kommende funktion.
Fra kollegerne på Hamlet er der kommet en forespørgsel om binding til en kontrakt vedr. en bestemt 
operationsteknik. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne forespørgsel har en meget principiel 
karakter, og derfor besluttedes det at kontakte lægeforeningens jurister med dette spørgsmål. PKA 
ville tage sig af dette.      Der var fremsendt brev fra DOS bestyrelsen om udpegning af et antal 
medlemmer, der kunne  bruges som bedømmere til besættelse af overlægestillinger i de forskellige 
regioner. Et antal på 2-3 blev valgt for hver af de 3 regioner.

3. HS fremlagde den status, der var for referenceprogrammet for knæalloplastik. Udkast for 9 
kapitler lå klar til efterårsmødet. Man ville rykke de forfattere, der ikke havde afleveret endnu så 
tidsplanen kunne holdes. Programmet er tilgængeligt på internettet.

4. Symposier til foråret. 
Da KS ikke kunne holde sit indlæg om Snapping Hip til dette efterårsmøde var der enighed om, at 
dette symposium kunne holdes til foråret.
Endvidere var der ønske om, at vi kunne belyse det varme emne MIS (Minimal Invasive Surgery) og 
derfor besluttedes, at PKA ville prøve at lave et udkast til et symposium med MIS som titel.

5. PKA fremlagde det foreløbige program for det næste E-kursus i Vejle 8.september 2004. De 
enkelte emner blev diskuteret og en arbejdsplan for mødet og forslag til foredragsholdere blev 
vedtaget. PKA ville lave et udkast til program som ville blive sendt rundt. 

6. Åbne afdelinger. 
JEV fremlagde via hjemmesiden de 2 indlæg der er på hjemmesiden for hhv. Vejle og Næstved. 
Enighed om at opfordre til at så mange som muligt lader sig præsentere på denne måde. 

7. Multicenterprojekter. 
KS sagde det er en svær opgave og alligevel bør vi lægge en del arbejde i at få det til at fungere. 
Følgende skulle være med i en arbejdsgruppe KS, PKA, JEV og Poul T Nielsen. 
Et oplagt emne kunne være cement eller ikke. 

8. JEV fremlagde den hjemmeside, der er i dag er tilgængelig og at det var planen at fremvise denne 
ved DOS-mødet. 

9. PKA og KS fortalte om kursus i MIS teknik, og hvilke ting man som kursusdeltager skulle 
underskrive. Alle var enige om at DSHK skulle tage dette emne op til en gennemgang jævnfør at 
man havde valgt dette emne til symposiet i 2004. 

10.Kontraktlig binding. 
Se beslutning under punkt 2. 

11.Næste møde 
26.2.2004 i Vejle. 

12.Eventuelt. 
Intet under dette punkt. 

Jens-Erik Varmarken
13. januar 2004


