Referat fra 6. ordinære generalforsamling 08.05.08.
1) Per Kjærsgaard valgtes som dirigent, generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet.
2) Referatet fra sidste generalforsamling, 10.05.2007, blev godkendt uden kommentarer.
3) Formandens beretning gengives her: Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
(DSHK)
Århus den 8. maj 2008
Formandsberetning
I forbindelse med sidste års generalforsamling i Odense afgik Kjeld Søballe efter tur og, Søren
Overgaard valgtes som nyt medlem af bestyrelsen.
Ny suppleant blev Søren Solgaard
Bestyrelsen har derfor i det forgangne år haft følgende sammensætning:
Jens-Erik Varmarken, Næstved Sygehus, formand
Henrik Schrøder, Rigshospitalet, næstformand
Christian Pedersen, Aalborg Sygehus, kasserer
Henrik Husted, Hvidovre Hospital, sekretær
Søren Overgaard, Odense, Aarhus Sygehus, bestyrelsesmedlem
Søren Solgaard, Nordsjællands hospital, suppleant
1. Åbningsseance
DSHK har nu fungeret som selvstændigt videnskabeligt selskab i år, og ved valget i dag takker
de 2 sidste bestyrelsesmedlemmer der har været med fra starten af og siger tak for god støtte fra
medlemmerne. Det har været spændende at være med til at præge selskabets arbejde og løse
opgaverne. Vi er formentlig det største subspecialeselskab under DOS, og vi har haft en pæn
fremgang i vores medlemsskare i de 6 år, der nu er gået. Vores medlemstal ligger nu omkring de
120, og det er nok det antal vi skal regne med, at det er relevant at være med et selskab som
dette.
Vi vil dog stadig opfordre vores nuværende medlemmer til, at opmuntre kollegerne i
afdelingerne om at melde sig ind i selskabet.
Opgaverne for bestyrelsen kommer dels fra de centrale sundhedsmyndigheder, DOS og i nogen
grad fra medlemmerne.
Vi mener stadig at det er medlemmerne der skal være med til at sætte dagsorden for arbejdet og
vil derfor gerne bede om inputs fra jer.
2. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Møderne afholdes på skift på
sygehusene, hvor vi er ansat. Mødeaktiviteten er jo afhængig af emner til debat, men e-mail
mediet er en vigtig brik i bestyrelsens arbejde, og af den grund kan mange opgaver løses ved
kommunikation af den vej.

3. Hjemmesiden
Selskabets hjemmeside bruges som vores kommunikationsmiddel til medlemmerne og til
offentligheden. Vi oplever, at den har en plads som en vigtig formidler af vores budskaber.
Hjemmesiden besøges jævnligt og debat kan ske via dette medie.
Vores web-master er fortsat Kenth Esbensen, men Kenth har ønsker om at stoppe evt. årets
udgang og derfor er vi ved at se os om efter ny webmaster.
4. Referenceprogrammer
Programmerne er blevet vel modtaget og det er vores indtryk de bliver brugt flittigt.
Vi benyttede os muligheden for at levere programmerne til de kommende læger i
hoveduddannelse og de er så vidt vi ved blevet vel modtaget.
5. Symposier: Årets symposier og de kommende år – modtager gerne forslag
Som tidligere vil vi bede medlemmerne om gode forslag til kommende symposier i selskabets
regi.
I forbindelse med Årsmødet i oktober afholdtes et symposium om impingement i hoften.
Symposiet var godt besøgt og gav en god indførsel i denne lidelse og hvilke diagnostiske og
behandlingsmæssige tiltag der er. Som det har været traditionen i meget lang tid aflægges de
årlige rapporter fra vores 2 registre om efteråret.
I januar i år var DSHK ved Henrik Schrøder medarrangør af et symposium om ortopædiske
infektioner med fokus på proteseinfektioner.
Dette var et meget spændende symposium og der var mange deltagere. Der var en god
evaluering.
I dag har vi været vidne til et symposium om knæalloplastik og funktion.
Arbejdet på de kommende symposier er allerede i gang.
6. Dansk Hoftealloplastik & Knæalloplastik Registre
Hofte- som Knæalloplastik Registeret nu rent fysisk – sammen med en række andre
ortopædkirurgiske databaser – blevet samlet i Aarhus under Kompetencecenter Nord. Indgangen
til disse databaser går via det der hedder den fælles ortopædiske database.
Der er desværre stadig problemer med rettidig indberetning til registrene og DSHK må igen
opfordre til at de ansvarlige i afdelingerne påtager opgaven med at registrere til rette tid.
Hvis man har ønsker om, at lave forskning i samarbejde med registrene kan dette lade sig gøre
efter fremsendelse af en protokol til disse.
Rapporterne forventes at komme ud lige sommerferien i år.
Der skal gøres opmærksom på, at man til enhver tid kan indrapportere gamle tal.
DHR ledes af Søren Overgaard og DKR har siden dets start været ledet af Bjarne Lund, der nu
overlader posten til Anders Odgaard.
9. Fremtidig uddannelse - spørgeskema
Vi har måttet erkende at vores spørgeskema om hvad medlemmerne ønsker på uddannelsessiden
ikke har været benyttet og derfor vil dette ikke blive efterspurgt længere.
P.t. vil vi fortsætte med symposier som det vil har overværet i dag.
10. Møde med DOS-bestyrelsen

Specialselskaberne og interessegrupperne afholder hvert år møde med DOS´s
bestyrelse om diverse emner.
Emner var DRG og specialeplanlægningen.
I øjeblikket arbejdes der på at forbedre afregningen i vores område og forslag til ændringer i
DRG modtages gerne.
11. Specialeplanlægningen
I løbet af foråret har DSHK arbejdet meget med at levere inputs til DOS bestyrelse vedrørende
specialeplanlægningen. Som det er bekendt vedtog generalforsamlingen et statement vedrørende
en enhed for alloplastik skulle udføre minimum 150 indgreb.
Med dette som grundlag har vi udarbejdet dette forslag som vist her.
Forslaget er lavet på grundlag af et ønske om, at bedre kvaliteten af den behandling vi tilbyder.
Det er tilstillet til DOS bestyrelse med henblik på det videre arbejde der sker i samarbejde med
Sundhedsstyrelsen.
12. Afslutning
Som nævnt er det nu at jeg takker af som formand og dette gælder også Henrik Schrøder. Jeg vil
gerne takke bestyrelsen medlemmer for godt samarbejde og medlemmerne for deres opbakning
til vores arbejde.
Hermed vil jeg gerne overlade beretningen til generalforsamlingens behandling.
Jens-Erik Varmarken
Formand
27. april 2008
Beretningen godkendtes uden kommentarer.
4) Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse: kassereren fremlagde regnskabet; der er
aktuelt 121 medlemmer. Foreningen har et indestående på knapt 25.000.
5) Indkomne forslag: ingen.
6) Fastsættelse af kontingent: uændret kontingent, vedtages af forsamlingen.
7) Valg til bestyrelsen. Jens-Erik Varmarken afgik og kunne ikke genvælges; Søren Solgaard
valgtes. Henrik Schrøder afgik og kunne ikke genvælges; Anders Odgaard valgtes. Jens Retpen
havde meldt afbud, men valgtes efter forudgående accept som suppleant.
8) Valg af revisor: Ole Ovesen genvalgtes.
9) Eventuelt: kassereren takkede den afgående formand JEV for et stort kompetent arbejde i
foreningen gennem 6 år.
08.05.08: Henrik Husted

