
Referat fra 7.bestyrelsesmøde 26.februar 2004, Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle 
sygehus
Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Niels Wisbech Pedersen NWP, Henrik Schrøder HS, Kjeld 
Søballe KS, Jens-Erik Varmarken JEV.

Referatet fra mødet 8.januar 2004 blev godkendt med en rettelse pga stavefejl.

2. a) Stryker vil arrangere et satellit symposium i forbindelse med DOS mødet som en slags 
rundbordsdiskussion blandt Hoftekirurger i Danmark. Det forventes at flere af bestyrelsens medlemmer vil 
blive inviteret.
b) PKA havde fået en henvendelse fra Politiken om Kvalitetsvurdering af implantater til brug i klinikken. Han 
havde svaret med god støtte i det notat som Svend Østgaard ogPoul T Nielsen har skrevet til knæalloplastik 
referenceprogrammet.

Der blev givet en status om de emner de havde været berørt om DKR´s funktion. Den information, der kom 
frem gav anledning til at tro at DKR´s fremtidige virke skulle bedres.

Mødet med DOS´s bestyrelse i januar blev refereret og der kan henvises til det referat som vi tidligere 
havde fået fremsendt. Af de punkter der blev talt om kan flg. trækkes frem: Ny målbeskrivelse til 
introduktionsstillingerne. Fase 4 uddannelsen som blev lagt ud som en opgave til specialselskaberne. 
Opdatering af symposium-listerne til DOS symposierne. Hvervningskurser for introduktionslæger.

Medlemstallet er på 82 og økonomien er god.

4. Knæreferenceprogrammet blev gennemgået ved HS. Man havde ca. 2/3 af kapitlerne i hus. Næste trin 
er et styregruppemøde hvor den fremtidige strategi lægges. Der er planen at have det hele klart til 
forårsmødet til en præsentation.

Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået. 
a) Per Thomsen foreslås som dirigent JEV påtager sig at spørge Per Thomsen. 
b) NWP vil gennemgå regnskab og budget.
c) JEV og KS er på valg og er begge villige til genvalg. Valgproceduren blev gennemgået.
MIS og DOS symposiet blev gennemgået ved PKA. Der er et problem omkring tidspunktet for DOS 
symposiet, men det må afklares i DOS bestyrelsen. Under dette punkt blev der ved NWP rejst en debat om 
Two incision teknikken og MIS.
Der var enighed om at udsende et brev til medlemmer om vores holdning til dette og at vi ville anbefale 
afventning af den planlagte randomiserede undersøgelse på de 5 udvalgte afdelinger. PKA ville udfærdige 
brevet.

Status på E-kursus. Retpen havde meldt afbud og der var enighed om at spørge Søren Solgaard, JEV ville 
tage sig af dette. PKA ville overtage foredraget om proximale fiksations- stem og JEV ville kort nævne 
Exeter-teknikken. Programmet skal snarest i Bulletinen. Forespørge om Zimmer ville stå for trykning af 
programmet JEV ville gøre dette. 

Ideer til fremtidige symposier emner blev diskuteret og der var enighed om at opdateringen kunne laves. 
PKA ville lave et udkast og rundsende det til bestyrelsen.

Hjemmesiden blev kort diskuteret og der var enighed om at man skulle have den facilitet der kan fortælle 
antallet af besøgende på siden. JEV ville gå videre til Kenth Esbensen med dette. Næste møde blev fastsat 
til at være i Århus 5.maj 2004 kl. 16.00 Århus sygehus ( tidligere Århus amtssygehus) opgang 1B 1.sal.

Eventuelt. Fase 4 uddannelsen skal der ses på og laves programmer til. For hofterne blev JEV tovholder og 
NWP for knæenes vedkommende.

Med venlig hilsen 
Jens-Erik Varmarken

Modtaget til opdatering 12.06.04/KE


