
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Referat fra 8. ordinære generalforsamling den 27. oktober 2010 i København.

1. Jens Erik Varmarken blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt varslet.
2. Referaterne fra sidste generalforsamling den 30. april 2009 blev godkendt.
3. Formandens beretning blev fremlagt af Søren Overgaard og gengives her:

Generalforsamlingen i 2009 i Odense betød ingen ændringen i DSHK’s bestyrelse. Det 
forløbne år har den været konstitueret som følger: Søren Overgaard, formand; Søren 
Solgaard, næstformand; Christian Pedersen kasserer & sekretær; Anders Odgaard, 
webmaster og Henrik Husted som menigt medlem. Jens Retpen har været suppleant. 
Desuden har yngre læge Camilla Ryge været tilforordnet bestyrelsen. 
Der har været afholdte 6 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære generalforsamling den 
30. april 2009. Referater findes frit tilgængelige på vores hjemmeside (www.dshk.org). 
Der blevet afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2009, hvor to 
faglige notater blev godkendt (se nedenfor). 
Medlemstallet for DSHK var pr. 1. september 2010, 141 medlemmer. 
Specialeplanen: 
Bestyrelsen for DSHK har været tilfreds processen omkring specialeplanen der startede 
for ca. 2 år siden. 
DSHK er via DOS og Specialearbejdsgruppen blevet hørt omkring funktionerne med 
relevans for DSHK. Desuden har formanden og næstformanden deltaget i et møde med 
DOS, specialearbejdsgruppen samt de øvrige fagområder mhp at skabe enighed omkring 
generelle forhold for specialeplanen. 
Bestyrelse har diskuteret funktionen, osteotomi og unikompartmentel knæalloplastik, der i 
høringsversionen af specialeplanen er lagt ud som regionsfunktion. På baggrund af en 
væsentlig stigning i det samlede antal operationer inden for området, samt at 
sværhedsgraden af de nævnte operationer næppe tilsiger, at det skal udlægges som 
specialfunktion, har bestyrelsen foreslået Sundhedsstyrelsen, at funktionen lægges ud 
som hovedfunktion (bestyrelsens brev til Sundhedsstyrelsen kan ses på vores 
hjemmeside). 
Metal-metal artikulationer: 
På baggrund af advarsel fra den britiske sundhedsmyndighed MHRA og British 
Orthopaedic Association har DSHK nedsat et ad hoc udvalg, der udarbejder retningslinjer 
for udredning af patienter med metal-metal artikulationerne (Både resurfacing og 
almindeligt stemmede proteser og varianter heraf). Forslaget sendes i høring og 
diskuteres i forbindelse med DSHK’s generalforsamling. Ad hoc arbejdsgruppen har 
bestået af: overlæge Ole Ovesen, overlæge Jens Stürup, hoveduddannelseslæge 
Jeannette Østergaard Penny, overlæge Michael Ulrich-Vinter og professor Søren 
Overgaard, som formand for arbejdsgruppen. 
Symposier: 
DSHK har i det forløbne år arrangeret 3 symposier. I forbindelse med Forårsmødet 2009 
afholdte vi et symposium omkring ”Patient reported out-come measures” med invitation af 
professor Andrew Carr og professor Ewa Roos. Herudover blev der afholdt et symposium 
omkring ”DKR og DHR”. I 2 



forbindelse med Efterårsmødet 2009 blev der afholdt et symposium omkring 
”Unikompartmentel vs osteotomi til behandling af knæartrose”. Alle symposier har været 
særdeles veltilrettelagte og godt besøgt. Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til de 
involverede personer såvel foredragsholdere som arrangører. 
Svar fra Sundhedsstyrelsen vedrørende anvendelse af fuldstændigt lukkede 
cementblandesystemer: 
DSHK har I 2008 sendt forespørgsel til Sundhedsstyrelsen vedrørende anvendelse af de 
lukkede cementblandesystemer, og hvorvidt de frit kunne anvendes i Danmark. 
Man har dertil svaret i mail fra maj 2010, at så længe den pågældende læge, der anvender 
produktet, udviser ildhu, omhug og samvittighedsfuldhed er der intet til hindrer for dette. 
Man henviser samtidigt til, at indførelsen af nye behandlinger, skal leve op til krav i 
henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring indførelse af nye 
behandlingsmetoder. 
Registrene (DHR og DKR): 
Bestyrelsen har en repræsentant i hvert register (Søren Solgaard (DHR) og Anders 
Odgaard (DKR)). Registrene tilpasser sig løbende kravene til landsdækkende 
kvalitetsdatabaser og arbejder nu på at få patientrapporteret out-come ind i registrene via 
flere pilotprojekter. Der henvises i øvrigt til fremlæggelse af årsrapporterne – såvel de 
skriftlige som de mundtlige. 
Udbud i Regionerne: 
Bestyrelsen har i det forløbne år diskuteret, hvorledes landets Regioner har behandlet 
udbudsprocessen. Den er håndteret meget forskelligt fra region til region, hvilket vi ikke 
finder hensigtsmæssigt. Samtidigt er der sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt implantater 
overhovedet er egnede i en udbudsproces, idet implantatskift skal ske på et fagligt 
grundlag, da ethvert implantatskift kan være forbundet med en learning curve. 
Revision af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen: 
DSHK er blevet hørt i forbindelse med revision af den gældende målbeskrivelse for 
hoveduddannelsen. Vi har foreslået, at hofte- og knæalloplastik sidestilles i forhold til 
kompetenceniveau, samt at der indføres kompetencekort for såvel hofte- som 
knæalloplastik. Herudover er det foreslået, at der indføres ny kompetence omkring femuro-
acetabular impingement. 
Faglige notater: 
I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i DSHK oktober 2009 blev 2 faglige 
notater godkendt: addendum til Referenceprogram til hoftealloplastik vedrørende 
resurfacing hofte og addendum til såvel hofte- som knæalloplastik vedrørende antibiotika 
profylakse hos patienter med alloplastik i forbindelse med tandbehandling. Sidstnævnte 
publiceres snart i Ugeskrift for Læger og evt. også i Tandlægebladet. 
Herudover har formanden skrevet et indlæg til Ugeskrift for Læger vedrørende anvendelse 
af heldækkende plast i forbindelse med hoftealloplastik, hvoraf det fremgår, at såfremt der 
skal ændres praksis på området, skal det ske på et fagligt velunderbygget grundlag. 
Kursus: 
Et planlagt kursus for yngre læger måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. 
Der arbejdes nu på et nyt kursus, ligeledes henvendt til yngre læger, som forhåbentlig vil 
møde større tilslutning. 3 



Operationsstuer med laminar air-flow: 
Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et skriv omkring 
dokumentationen for anvendelsen af laminar air-flow. DSHK har udpeget Jens-Erik 
Varmarken og Alma B. Pedersen til arbejdsgruppe. DSHK’s bestyrelse indgår i 
referencegruppen. 
Sponsorer: 
Bestyrelsen vil gerne takke selskabets sponsorer, der har tegnet kontrakt for 4 år (nævnt i 
alfabetisk rækkefølge): Biomet, NMS, Orthotec, Protesekompagniet samt Smith & 
Nephew.

Der var flere kommentarer til punktet udbud i Regionerne. Benn Duus bemærkede at 
udbuddet i Region Syddanmark ikke var dækkende for andre udbud i landet, og at man 
ikke skulle tilstræbe landsdækkende udbud. Claus Munk Jensen fandt det problematisk 
med udbud pga. learning curve. Per Kjærsgaard-Andersen oplyste at der i Norge har 
været defineret krav til proteser og at der i Frankrig har været sat en grænse for 
reimbursement. Jens Retpen bemærkede at, det er helt essentielt at der er fastlagt 
kravspecifikation i udbuddene for at gardere sig mod underlødige produkter. Jens Erik 
Varmarken bemærkede at udbuddet i Region Sjælland havde resulteret i at afdelingerne 
havde mulighed for at anvende mere end et produkt. Svend Østgaard bemærkede at 
udbuddet i Region Nordjylland var forløbet godt.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

4. Kassereren fremlagde DSHK’s regnskab, der forinden var godkendt af revisor.
Regnskabet udviste indtægter på kr. 77.200,00 og udgifter på kr. 27.624,24. Årets resultat 
var således indtil videre kr. 49.575,76 og indestående kr. 69.801,57 kr.
Claus Munk Jensen spurgte om der var ændret regnskabspraksis, hvortil kassereren 
svarede, at da generalforsamlingen var flyttet til om efteråret, var det mest 
hensigtsmæssigt, at fremlægge et midlertidigt årsregnskab til generalforsamlingen og så 
publicere det endelige (års)regnskab ved året udgang på hjemmesiden.
Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Forslag til vedtægtsændringer.
Søren Overgaard gennemgik forslag til vedtægtsændringerne, hvor det væsentligste punkt 
var, at bestyrelsen udvides med et medlem der skal være yngre læge, til i alt 6 
medlemmer, og at formandens stemme er afgørende hvis det hypotetiske skulle 
forekomme, at der er stemmelighed ved en afstemning i bestyrelsen.
Forslaget til vedtægtsændringer blev herefter vedtaget.

7. Forslag til udredningsstrategi for patienter med metal-metal hoftealloplastik.
Søren Overgaard gennemgik forslaget til udredningsstrategi for patienter med 
hoftealloplastik, hvor der er anvendt metal-metal artikulation.
Der var følgende kommentarer: Per Kjærsgaard-Andersen fandt i egenskab af DOS, der 
havde initieret opgaven med udredningsstrategi, at forslaget til patientinformation indeholdt 
en uheldig formulering (”desværre kommet rapporter om..”), der kunne give utryghed. 
Søren Overgaard replicerede, at der var tale om et udkast, der sagtens kunne rettes til.



Arne Borgwardt oplyste, at erfaringer med ion målinger fra Frederiksberg Hospital viste, at 
der kunne være store udsving i resultaterne, såfremt patienterne ikke var fastende eller 
havde taget mineralholdige tabletter, som man derfor skal have spurgt ind til, inden der 
foretages målinger. Dick Hansen spurgte, om den enkelte afdeling kan få trukket en liste 
over opererede patienter fra DHR, hvortil Søren Overgaard gav et bekræftende svar.
Der blev endelig spurgt om, hvorvidt høringssvaret ville blive lagt som et addendum til 
referenceprogrammet, hvortil Søren Overgaard svarede, at det ikke var planlagt.

8. Fastsættelse af kontingent.
Kassereren foreslog på vegne af bestyrelsen, at medlemskontingentet forblev uændret kr. 
200 årligt.
Forslaget blev vedtaget.

9. Valg af bestyrelse og suppleanter ved valgperiodens udløb. Søren Overgaard var på 
valg og ønskede genvalg, men oplyste at han ville trække sig ud af bestyrelsen, såfremt 
han næste dag blev valgt som formand i DOS.
Man fandt det hensigtsmæssigt, at opstille en suppleant, det kom i spil, hvis Søren 
Overgaard trak sig fra bestyrelsen.
Søren Overgaard blev herefter genvalgt til bestyrelsen.
Ole Ovesen blev derefter opstillet og valgt som ekstra suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af revisor.
Ole Ovesen er DSHK’s revisor, men kan ikke fortsætte, da han blev valgt til suppleant til 
bestyrelsen.
Poul T. Nielsen blev derfor foreslået og valgt til DSHK’s revisor.

11. Eventuelt. Der var ikke yderligere punkter.

Christian Pedersen, den 31. oktober 2010.


