Referat fra 6. bestyrelsesmøde, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, 8.januar
2004
Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Henrik M Schrøder HS, Niels Wisbech Pedersen NWP, JensErik Varmarken JEV.
Afbud:
Kjeld Søballe KS.
1. Referatet fra mødet 8.oktober 2003 blev godkendt.
2. a. Årets Guildal-forelæser på plads. Det bliver Gerald Engh, der forelæser om emnet: Implant wear
in Knee Arthroplasty.
b. Orientering om problemer vedr. DKR dels med forespørgsel om data og deres validitet. Endvidere
sen svartid på spørgsmål til registret. PKA skulle udfærdige et brev til DOS om et møde, der skal
afklare hvor den faglige forankring for DKR ligger enten i DOS eller i DSHK.
c. Brev fra P. Gebuhr om accelererede patientforløb blev diskuteret, og der var enighed om, at dette
emne skulle tages op ved et møde i efteråret.
d. Ændringerne til kompetencekort for Primær hoftealloplastik blev diskuteret.
e. Der afholdes møde DOS bestyrelse og specialeselskaberne 16.januar 2004.
f. Lægeforeningens jurister havde afgivet svar vedr. spørgsmål om patentering af operative adgange
og svaret var som ventet at det ikke kunne lade sige gøre at patentere operative adgange.
3. Medlemstallet er ved årsskiftet 80 og økonomien er god.
4. Korrespondancen med kollegerne fra Hamlet blev diskuteret og der var enighed om en afslutning af
sagen på nuværende tidspunkt var passende.
5. Status for DOS-symposiet Thromboseprofylakse blev diskuteret. Man var enige om at forsøge at få
Jørn Dalsgaard Nielsen, Ola Dahl, David Murray som foredragsholdere og bede Ulf Lucht være
moderator. PKA ville gå videre med forespørgslerne.
6. Program for E-kursus er ved at være på plads. Sponsorering er udbudt. 50 medlemmer er sat som
minimum for en afholdelse. Der skulle rykkes for svar til de foredragsholdere der endnu ikke havde
givet tilsagn om deltagelse. Kursus vil blive udsendt til medlemmerne som E-mail.
7. MIS-symposium: Programmet blev gennemgået. Der manglede et endeligt svar fra James Scott og
PKA ville tage sig af dette. Frank Madsen og KS bliver moderatorer.
8. Der var enighed om at afslå tilbud om associering til et tysk tidsskrift.
9. Løsning med SAS-Radisson blev accepteret.
10.Det fremsendte nyhedsbrev blev accepteret og det vil blive suppleret med et par punkter, og herefter
vil det blive rundsendt til medlemmerne.
11.Næste møde afholdes 26.2.04 kl 16 i konferenceværelse 5.sal på Vejle sygehus.
12.Evt. HS redegjorde for status på Knæreferenceprogrammet og der var enighed om at den lagte plan
må og skal holdes.
Der var en diskussion hvilke emner der skulle på dagsorden til det kommende møde.
Generalforsamlingens punkter skal diskuteres.
Jens-Erik Varmarken
sekretær DSHK
26. februar 2004

