
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi

Referat fra 7. ordinære generalforsamling den 30. april 2009 i Odense.

1. Ole Ovesen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet.

2. Referaterne fra sidste generalforsamling den 8. maj 2008 og den ekstraordinære 
generalforsamling den 23. oktober 2008 blev begge godkendt.

3. Formandens beretning blev fremlagt af Søren Overgaard og gengives her:

I forbindelse med generalforsamlingen i 2008 i Ålborg afgik selskabets tidligere formand Jens-Erik 
Varmarken samt næstformand Henrik Schrøder.  Søren Solgaard og Anders Odgaard blev valgt ind 
i bestyrelsen. Herudover blev Jens Retpen valgt som suppleant. Herefter konstituerede bestyrelsen 
sig med Søren Overgaard som formand, Søren Solgaard som næstformand, Christian Pedersen som 
kasserer/sekretær, Anders Odgaard og Henrik Husted som menige medlemmer.

Vedtægtsændringer ved ekstraordinær generalforsamling samt Dansk Medicinsk Selskab:
I forbindelse med, at DOS ændrede vedtægter, således at der fra 2010 kun er et årligt møde, fandt 
bestyrelsen det nødvendigt at foretage tilsvarende ændringer i DSHK. Den ekstraordinære general-
forsamling, besluttede vedtægtsændringen der betyder, at der som minimum skal afholdes faglige 
møder i DSHK i forbindelse med DOS-mødet. Samtidigt gav generalforsamlingen samtykke til 
medlemskab af Dansk Medicinsk Selskab, hvor DSHK nu er optaget. 

Strategi DSHK: Bestyrelsen har på flere af sine møder berørt strategien for DSHK. Vi har fundet 
det naturligt, at vi skal koncentrere os om selskabets formål - nemlig en faglig styrkelse af hofte- og 
knæalloplastik kirurgien ved at fremme forskning, højne den faglige standard, medvirke til 
uddannelse samt udbytte nationale og internationale relationer.
Bestyrelsen arbejder på at udfærdige et mindre skrift, hvortil man gerne modtager input fra 
generalforsamlingen.

Symposier: DSHK har i det forgangne år været arrangør af 2 velbesøgte symposier – dels i 
forbindelse med Forårsmødet i Ålborg: Rotating platform versus fixed bearings og dels i 
forbindelse med Årsmødet i København: Metal-metal artikulationer. 
Herudover er DSHK arrangør /medarrangør af 2 symposier i forbindelse med Forårsmødet 2009 i 
Odense. Medlemmerne er velkomne til at indsende forslag til kommende symposier.

Faglige notater. Bestyrelsen har foranlediget, at der nu udarbejdes anbefaling omkring antibiotika-
profylakse hos patienter med hofte- og knæalloplastik i forbindelse med tandlægebesøg. Herudover 
har DOS og Sundhedsstyrelsen bedt DSHK om at udarbejde retningsliner for anvendelse af 
resurfacing alloplastik, der – i henhold til specialevejledningen – er en hovedfunktion med 
begrænsninger.

Hjemmesiden (www.dshk.org). DSHK har fået ny webmaster, Anders Odgaard. Vi vil gerne takke 
den afgåede webmaster Kenth Esbensen for det store arbejde han har udført.
Hjemmesiden har fået nyt layout samt en række features som nyhedsgruppe oa. Medlemmerne 
opfordres til at besøge hjemmeside, samt at ændre evt. forkerte e-mail adresser samt at melde sig til 
diverse nyhedsgrupper (se evt. info i DOS bulletin nr. 2)



Hofte- og knæalloplastik registrene. DSHK har repræsentanter i såvel Hofte- som Knæalloplastik 
Registeret ved hhv. Søren Solgaard og Anders Odgaard. DOS-bestyrelsen har udmeldt, at man ikke 
ønsker repræsentation direkte via DOS, men via specialselskabet, hvilket også gælder de andre 
registre. 

DRG og procedurekoder. Via Sundhedsstyrelsens DRG-udvalg har DSHK deltaget i forslag til 
revision af operationskoder. Bl.a. har vi foreslået bedre kodning for hemialloplastik – specielt i 
forbindelse omkonvertering til total alloplastik, evt. med revision af stem. Denne kodning har 
indflydelse på vores registre og udregning af komplethedsgrader. Herudover har vi foreslået 
ændring i terminologien, således at sekundær ændres til revision.

På bestyrelsen vegne
Søren Overgaard, formand DSHK

Formandens beretning blev herefter godkendt.
Anders Odgaard gennemgik som webmaster herefter ændringerne på DSHKs hjemmeside og 
beskrev herunder at hjemmesiden var opbygget ”i lag”, således at der var lukkede sider for 
medlemmer og bestyrelsen, som krævede adgangskoder.
Dirigenten ønskede en tilkendegivelse af, hvorvidt medlemmerne ønskede lukkede sider.
Kjeld Nielsen tilkendegav, at det var besværligt at skulle huske nye passwords.
Anders Odgaard bemærkede hertil, at man let kunne ændre password til et man brugte i andre 
sammenhænge, så de var lette at anvende. Baggrunden for anvendelse af password var primært, at 
websiden dermed havde en funktionaliteten med spamfiltre, så medlemmerne var beskyttede mod 
udsendelse af spam via hjemmesiden.
Per Kjærsgaard Andersen fandt, at det var nødvendigt, at medlemmerne var beskyttet mod spam fra 
hjemmesiden.
Dirigenten bragte herefter punktet til afstemning, og det blev vedtaget, at DSHKs hjemmeside er 
forsynet med password.
Der udspandt sig også en diskussion af, hvorvidt DSHKs skulle arrangere et symposium om foråret 
eventuelt med fremlæggelse af foredrag, når DOS møderne ophører om foråret. Per Kjærsgaard 
Andersen fandt, at det var tvivlsomt, om der var et marked for dette, og oplyste at DOS årsmøderne 
vil blive udvidet til at vare 4 dage.
Bestyrelsen vil i arbejdet med strategi tage stilling til, om DSHK vil arrangere særskilte symposier 
og møder.

4. Kassereren fremlagde DSHKs regnskab, der forinden var godkendt af revisor. 
Regnskabet gengives her:

Regnskab 2008

Regnskabsperiode: 1. januar – 31. december 2008.

Indtægter:
Medlemskontingent 121 x 100 kr. : 12.100,00
Sponsorater : 10.000,00

Indtægter i alt : 22.100,00
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Udgifter:
DSHK’s hjemmeside :      588,00
Webmaster :   8.000,00
Mødeudgifter :   5.705,00
DADL kontingentopkrævning :   3.262.50
Vingaver :      969,00
Gebyrer, Danske Bank :          0,00

Udgifter i alt : 18.524.50

Årets resultat :   3.575,50

Indestående i Danske Bank 31.12.2007: : 24.423,31

Indestående i Danske Bank 31.12.2008: : 27.998.50

5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
6. Fastsættelse af kontingent. Kassereren foreslog på vegne af bestyrelsen, at 

medlemskontingentet blev øget til kr. 200 årligt begrundet i et større økonomisk råderum for 
at kunne arrangere symposier. Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse ved valgperiodens udløb. Henrik Husted kunne genvælges efter udløb af 
valgperioden og blev genvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af revisor. Ole Ovesen blev genvalgt.
9. Eventuelt. Der var ikke yderligere punkter.

Christian Pedersen, 4. maj 2009.
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