Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Referat fra 9. ordinære generalforsamling den 26. oktober 2011 i København.
1. Jens Erik Varmarken blev valgt som dirigent og opnåede accept af, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da det var sket 5 uger og 2 dage forinden.
2. Referaterne fra sidste generalforsamling den 27. oktober 2011 blev godkendt.
3. Formandens beretning blev fremlagt af Søren Solgaard og gengives her:
Bestyrelsen har i det forløbne år haft følgende sammensætning:
Formand: Søren Solgaard
Næstformand: Jens Retpen
Kasserer og sekretær: Christian Pedersen
Web-master: Anders Odgaard
Medlem: Henrik Husted
Yngre læge: Camilla Ryge
Selskabet tæller nu 145 medlemmer. Selskabet har endvidere tegnet sponsorater for 5 af
vore leverandører: Biomet, NMS, Orthotec, Protesekompagniet og Smith & Nephew. Vi
takker for deres støtte.
Mødeaktivitet:
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder og har desuden deltaget i fællesmødet på
Sixtus med DOS’ bestyrelse. DSHK har afholdt 2 symposier i forbindelse med årsmødet i
2010. Sammen med traumeselskabet og i DOS regi afholdtes et symposium om
periprostetiske frakturer. Symposiet kunne vi have annonceret bedre og tidspunktet (sidst
på tirsdagen) måske ikke så nemt, så deltagerantallet blev mere beskedent end
relevansen og kvaliteten af symposiet burde have tilsagt. Desuden afholdtes et velbesøgt
symposium om patientforsikrings- og patientklagesager. Bestyrelsen håber, at rigtig
mange vil deltage i eftermiddagens symposium om proteseinfektioner.
Udover mødeaktiviteten har flere af selskabets medlemmer deltaget i ad hoc udvalg, som
beskrevet nedenfor.

Metal–on-Metal artikulation ved THA:
Ved DOS’ generalforsamling 2010 blev arbejdet omkring retningslinjer for kontrol og
udredning af patienter med MoM artikulation vedtaget. Formanden bekendt er flere
afdelinger begyndt at indkalde deres patienter til kontrol, og der er etableret kontakt til
laboratorier, som kan udføre målinger af metalioner. Prøverne er kostbare, og der
arbejdes flere steder på, at vi her i landet får sat prøven op, således at udgifterne i det
mindste bliver indenfor landets grænser. Anvendelse af MoM artikulation synes aftagende,
og DSHK vil forsøge at initiere en undersøgelse af afdelingernes politik på området.
Patienter, som har problemer og som får foretaget revisionsoperation, bør anmeldes til
Patientforsikringen og til Lægemiddelstyrelsen og det er også min fornemmelse at i hvert
fald førstnævnte sker.
Laminær air flow stuer:
Sundhedsstyrelsen iværksatte sidste år en MTV vurdering af Laminær Air Flow (LAF)
stuer. Alma Pedersen og Jens Erik Varmarken har deltaget i det omfattende arbejde med
gennemgang og vurdering af den relevante litteratur. Arbejdet er tilendebragt med
betydelige forsinkelser og rapporten er nu offentliggjort. Før udgivelsen var såvel DSHK
repræsenteret ved undertegnede samt DOS repræsenteret ved Søren Overgaard
høringspartnere. Vi havde samstemmende indvendinger, som blev kommenteret af
referencegruppen, men kun i beskedent omfang taget til efterretning. Rapportens
konklusion blev, at LAF stuer ikke nedsætter kimtallet, at primær hoftealloplastik muligvis
har en uændret eller større risiko for infektion i LAF end i konventionelle højventilerede
stuer, men at dette ikke gælder for knæalloplastikker og revisioner. Endelig at, der ikke er
sammenhæng mellem ventilation med ultraren luft og sårforurening. Anvendelsen af
sådanne stuer har en mangeårig tradition bag sig, og uden at forfægte dogmatiske
synspunkter indebærer LAFstuerne en personaledisciplin, som man kan frygte vil svækkes
ved mere åbne stuer. Bestyrelsen har taget rapportens konklusioner til efterretning, men
finder det meget svært på baggrund af rapportens konklusioner at fremsætte anbefalinger
om, at brugen af LAFstuer ophører. Evidensen i den udarbejdede rapport er ikke særlig
tungtvejende, og rapporten kunne måske have stået stærkere, dersom et stort New
Zealandsk registerstudie (som anbefaler at man ikke anvender LAF stuer) havde været
publiceret lidt før, og dermed kunne have været inkluderet i den litteraturgennemgang,

som var basis for konklusionerne. Selskabet kan derfor på det foreliggende hverken tileller fraråde brugen af LAF stuer.
Specialeplan og DRG-takster:
DSHK har ligeledes været høringspartner i forbindelse med vedtagelsen af
specialeplanen. Vi har kun haft ros til overs for det store arbejde, der er udført og har kun
haft indvendinger omkring de knænære osteotomier og unicompartmentel knæalloplastik,
som vi mener, bør være en hovedfunktion og ikke en regionsfunktion, med den
begrundelse, at der ikke var fremkommet nye oplysninger. Begge behandlinger anvendes
med stigende hyppighed - vi må ansøge igen næste gang der bliver mulighed for revision
af planen, og indtil da, anbefales det, at interesserede afdelinger etablerer et samarbejde
med afdelinger med regionsfunktion.
Lidt i samme forbindelse har DSHK længe haft et ønske om, at de højt specialiserede
behandlinger får en passende kode og dermed kan DRG prisfastsættes efter ”fortjeneste”.
Bestræbelserne har endnu ikke båret frugt, men Sundhedsstyrelsen har senest fremsat
ønske om vi kommenterer de i specialeplanen angivne behandlingskoder, og der har vi på
ny gjort opmærksom på de mangler, som selskabet er opmærksom på.
Uddannelsesforhold:
Selskabet har på opfordring fra DOS’ uddannelsesudvalg beskrevet specialistuddannelsen
(fase 4 uddannelsen) for hhv. THA og TKA. To udvalg bestående af hhv. Camilla Ryge,
Ole Ovesen, Mogens Berg Laursen og undertegnede (hofter) samt Christian Pedersen,
Camilla Ryge, Per Wagner Kristensen og Henrik Schrøder (knæ) har beskrevet fase 4
uddannelsen og beskrivelsen er videresendt til DOS for derfra at blive videresendt til De
lægevidenskabelige selskaber (tidligere Dansk Medicinsk Selskab).
Registrene:
DSHK deltager i styregrupperne for hofte- og knæregistrene. Bestyrelsen finder, at dette
arbejde er overordentlig vigtigt, og skal også i denne beretning opfordre alle medlemmer til
at støtte registerarbejdet ved at sørge for at deres afdelinger har 100 % tilbagemelding.

Hjemmesiden:
Selskabet har en meget aktiv hjemmeside. Nyheder fra bestyrelsesarbejdet, herunder
referater fra møderne er tilgængelige på hjemmesiden, og andre nyheder af interesse for
selskabets medlemmer publiceres løbende. Hold øje med siden!
Beretningen afsluttet den 1.9.2011
Søren Solgaard, Formand DSHK
Formandens beretning blev herefter godkendt.
4. Kassereren fremlagde DSHK’s regnskab, der forinden var godkendt af revisor, for
kalenderåret 2010.
Regnskabet udviste indtægter på kr. 77.200,00 og udgifter på kr. 47.045,19.
Årets resultat var således kr. 30.154,81. Indestående pr. 31. december 2010 var kr.
50.380,62.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
Kassereren foreslog på vegne af bestyrelsen, at medlemskontingentet forblev uændret kr.
200 årligt.
Forslaget blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter ved valgperiodens udløb.
Christian Pedersen afgik planmæssigt efter 2 valgperioder.
Søren Solgaard var på valg, ønskede genvalg og blev valgt.
Anders Odgaard var på valg, ønskede genvalg og blev valgt.
Suppleant Ole Ovesen blev opstillet og nyvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Mogens Berg Laursen som suppleant til bestyrelsen, og Mogens
Berg Laursen blev herefter valgt.

8. Valg af revisor.
Poul T. Nielsen blev foreslået og genvalgt som revisor for DSHK.
9. Eventuelt. Der var ikke yderligere punkter.
Christian Pedersen, den 30. oktober 2011.

