
Referat fra 8. bestyrelsesmøde 2. juni 2004 kl. 16.00 Ortopædkirurgisk afdeling, 
Odense Universitetshospital

Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Niels Wisbech Pedersen NWP, Henrik M Schrøder HS og Jens-
Erik Varmarken JEV.
Afbud: Kjeld Søballe KS.

Referatet fra den 26.2.04 blev godkendt uden anmærkninger.

Referatet fra generalforsamlingen den 13.5.04 blev ligeledes godkendt.

Status for E-kurset i september 2004. Enighed om et godt sammensat program. 21 tilmeldte. Deadline for 
tilmelding 15.8.04. Løbende orientering internt i bestyrelsen via mail. Det trykte program er i et antal 
eksemplarer fremsendt til landets afdelinger.

Fase 4 uddannelsen er via DOS ønsket beskrevet indenfor fagområderne og vi et udpeget til at beskrive 
hofte og knæalloplastik kirurgisk special uddannelse. JEV har påtaget sig opgaven for hofterne og NWP for 
knæenes vedkommende. JEV har fået tilsagn fra Ole Ovesen, Jens Stürup og Per Thomsen til at deltage i 
arbejdet. Der skal foreligge et udkast til uddannelsesudvalget under DOS den 1.12.04. PKA ville rundsende 
de papirer der skal danne grundlaget for dette arbejde.

HS og NWP blev komplimenteret for deres store og flotte arbejde vedr. knæreferenceprogrammet.

Diskussion en evt. revision af Hoftealloplastik referenceprogrammet. Herunder blev det også berørt om man 
skulle lave et program for revisonsalloplastikkerne. Det blev besluttet at fremsende en forespørgsel til DOS 
bestyrelsen vedr. dette.

PKA fremlagde en rapport fra Norge om klassificering af proteser. Der var debat om vi skulle være foregangs 
folk for et sådant arbejde og man enedes om at PKA fremsendte et oplæg til DOS. Linket er 
www.sintef.no/SMM

Fagområderne. Se punkt 4.

Planlægning af efterårets kurser. E-kursus 8.9.04 i Vejle. Årsmødet 21.10-22.10.04 1. TKR: Bjarne Lund 45 
min, 2. THR: Ulf Lucht 45 min og Snapping Hip KS 30 min. Moderator ikke valgt. Mulighed for case 
diskussion.
Fra Bjarne Rud var der kommet flere forslag til emner for de kommende møder flg. Patello-femoral artrose, 
Lateral hemialloplstik, Holdning til Navigationsudstyr.
Efter en diskussion blev man enige om at man ved forårsmødet 2005 skulle fokusere på Navigationsudstyr. 
Med hensyn til Guildalforelæser var man nødt til at fravælge Gerald Engh, da han ikke havde svaret på flere 
henvendelser og derfor var valget nu Thornhill, som Søren Solgård skulle kontakte med henblik på den 
kommende forelæsning til efterårsmødet.

10. JEV opfordrede til at man rundt i landet var lidt aktive for at få folk til at fremsende deres afdelingers 
profiler til nettet. JEV spurgte om hvordan vi kunne fremme vores forpligtelse med hensyn til at være i front 
på forskningssiden og starte evt. undersøgelse. En kort debat gav et billede af hvor problemerne lå og at vi 
skulle prøve med lidt fokus i denne retning. 
Næste møde skulle være afholdt i Århus, men KS måtte melde forfald, hvorfor det 9. møde finder sted på 
Vejle sygehus den 11. august 2004 kl. 16.00 i konferencelokalet på ortopædkirurgisk afdeling 5. etage.

Med venlig hilsen
Jens-Erik Varmarken
Sekretær DSHK 4. august 2004


