Referat fra 9. bestyrelsesmøde 6. oktober 2004 Ulykkes Analyse Centeret, Odense
Universitetshospital
Deltagere: PKA: Per Kjærsgaard-Andersen, NWP: Niels Wisbech Pedersen, HS: Henrik Schrøder, JEV:
Jens-Erik Varmarken.
Afbud: KS: Kjeld Søballe.
1. Referatet fra mødet den 2. juni 2004 blev godkendt uden kommentarer. Det blev oplyst, at referatet var
lagt på hjemmesiden.
2. Meddelelser fra formanden:
a) DOS´s bestyrelse havde tiltrådt, at vi indgik i et arbejde om proteseklassifikation, men i brevet var der lagt
op til, at det kun skulle omfatte hofteproteser, hvilket vi ikke var enige i, da det ville være naturligt at tage
knæproteserne med. PKA ville skrive til bestyrelsen om vores holdning. Det så ud til, at Sundhedsstyrelsen
var interesseret i et samarbejde om opgaven, da man måske ville initiere en MTV-rapport. På denne måde
var der også mulighed for midler til arbejdet, og desuden var det naturligt, at der skulle være et samarbejde
med firmaerne, der skulle fremsætte en dokumentation for deres produkter.
DOS havde i øvrigt ønsket, at der til det nye referenceprogram blev lavet et kapitel om
revisionsalloplastikker, hvilket ansås for en svær opgave, som den nedsatte styregruppe skulle se på.
b) DKR. Der var kommet information fra Bjarne Lund, som havde fremsendt rapporten fra registret til
hjemmesiden. Man skulle være opmærksom på, at det var tallene fra 2002. Indtil nu var der kun indsat ca.
85-90% af tallene fra 2003. Forskellige årsager til denne lave pct.-sats blev nævnt.
c) Møde i DHR´s styregruppe 28.9.04. Det ser ud til at on-line indtastning snart er på vej, og man måske vil
afprøve det for nogle af afdelingerne. Der var fra amtsrådsforeningens repræsentanter i
kompetencecentrene fremsat ønske om et fælles register indenfor ortopædkirurgien. Der var straks meldt ud,
at dette ikke var hensigtsmæssigt af mange indlysende grunde, men at man måske kunne se nogle
organisatoriske fordele ved, at have et fælles samarbejde om databaser for hofte, knæ og
skulderalloplastikker.
d) Endelig afklaring om honorering af foredragsholdere ved DOS symposiet i maj blev Fremlagt.
e) Plan for generalforsamling 2005 blev skitseret, her var det valg der er på tale. PKA og JEV ville
undersøge hvem, der var på valg.
3. E-kurset i sept. JEV havde desværre ikke fået så mange skemaer retur, men havde sendt en ny til de,
der ikke havde svaret. Det generelle indtryk var, at fremmødet var tilfredsstillende og der var en passende
foredragsmængde med tilpassede pauser. Der var enighed om, at vi nok havde ramt den opsætning på
disse kurser som de skulle være. JEV ville lave en endelig rapport, når de sidste svar var kommet ind. Vi ser
nu frem mod det næste kursus om 2 år. Dette skal omhandle knæalloplastik.
4. Medlemstallet er passeret de 100, hvilket er flot gået. Økonomien er tilfredsstillende.
5. Fase 4 uddannelsen. Arbejdsgrupperne er godt i gang og hoftegruppen er etableret. Der forventes
afholdt 1-2 møder før der er klart med et oplæg. Man var fra uddannelsesudvalget side meget inde på, at
oplægget udarbejdes ud fra kompetencerne som det kendes fra den nye speciallægeuddannelse. I
hoftegruppen var udtrykt skepsis overfor dette, men man var indstillet på at se på det. Knægruppen er ikke
endeligt nedsat, men den kommer på plads.
6. Knæreference-programmet. HS gennemgik de muligheder, der lå for en publikation af
knæreferenceprogrammet. Der var givet accept til en elektronisk udgave til U.f.L. HS ville undersøge videre
med hensyn til en trykt udgave til en rimelig pris. Der ville ikke kunne trykkes en oversigtsartikel til U.f.L.
7. En styregruppe til en revidering af hoftereferenceprogrammet var nedsat. Denne gruppe består af: PKA,
KS, JEV og Peter Gebuhr samt Jens Stürup. PKA fremlagde en arbejdsplan, der stiler mod en fremlæggelse
til DOS efterårsmødet 2005 og derefter vedtagelse til generalforsamlingen forår 2006. Et betydeligt arbejde
ligger foran os.
8. JEV gennemgik en diskussion, der havde udspillet med uddannelsesudvalget om refundering af
rejseudgifter til personer, der udfører ulønnet arbejde for DOS. Der var enighed om at tage te spørgsmål
overfor bestyrelsen ved den førstkommende lejlighed.
9. JEV orienterede om hjemmesiden og den tæller der er kommet på. Det var lidt vanskeligt at sige om det
var mange besøgende der var kommet på hjemmesiden. Forskellige ideer blev vendt for at anspore til flere

besøg. Generelle indtryk af siden er at den er OK.
10. Symposieliste. I 2005 har DHR 10 års jubilæum og derfor vil foreslå DOS bestyrelsen, at der arrangeres
et DOS-symposium, der belyser de væsentlige observationer i de 3 nordiske registre, hvoraf Lucht afholder
det danske indlæg. Hvert indlæg er på ca. 25 min og til slut ca. 30 minutter til diskussion.
DSHK-symposiet til næste efterår vil derfor ikke være den sædvanlige rapport fra DHR, men i stedet indlæg
fra yngre forskere, der arbejder med tal fra registret. Der vil desuden være en rapport fra DKR.
11. Efterårets møde 2004 er på plads. Der sendes en reminder til alle medlemmer på e-mail.
12. Forårsmødet 2005 omhandler en seance om Navigations ved TKA, et indlæg fra en englænder og 1
danske indlæg ved enten Chr. Pedersen eller Per Wagner.
13. Efterårsmødet 2005. ½ time til DKR og 1-1½ time til indlæg fra yngre forskere vedr. DHR.
14. Punktet blev udeladt, da KS havde meldt fra.
15. Næste møde bliver afholdt 13.01.05 kl. 15.
16. Intet under eventuelt.
Jens Erik Varmarken
Sekretær DSHK
18. oktober 2004

