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Selskabet tæller nu 142 (?)medlemmer. Vi har aktuelt sponsoraftaler med Zimmer-Biomet, Stryker og
Protesekompagniet. Vi takker for støtten.

Mødeaktivitet:
Som anført har bestyrelsen afholdt 4 ordinære arbejdsmøder. Selskabet har ved næstformand Snorre
Stephensen været repræsenteret ved Sixtus mødet med DOS bestyrelsen 15. januar 2015. I forbindelse
med DOS kongressen 2014 afholdt bestyrelsen et velbesøgt symposium over temaet ”den smertende
alloplastik”

Faglige temaer


Metal-metal artikulation ved THR.
Bestyrelsen har gennem årene løbende fulgt og drøftet problematikken vedrørende MoM
artikulationer. Selskabet var sammen med DOS-bestyrelsen stærkt involveret beslutningen om at
fraråde anvendelsen af dette protesekoncept og etableringen af et opfølgningsregime for disse
patienter i februar 2012. Vi er nu fra DOS side blevet forespurgt om selskabets holdning til fortsat
opfølgning af disse patienter udover de 10 år, som er angivet i det anvendte flowchart.
Spørgsmålet har været drøftet indgående i bestyrelsen. Der er ikke nogen evidens for fortsat
kontrol efter 10 år men heller ikke for det modsatte, hvilket skal ses i relation til at der kun er få
undersøgelser med mere end 10 års opfølgning. Kasusistiske meddelelser om udvikling af
pseudotumorer efter 7-8 års velfungerende alloplastik og almindelig faglig sund fornuft tilsiger,
efter bestyrelsens mening, imidlertid klart at disse patienter fortsat følges. Det er nærliggende at
forestille sig en sen slidfase med mulig øget metal ion produktion.
Det eksisterende flowchart er hensigtsmæssigt og håndterligt. Bestyrelsen foreslår konkret at
opfølgningen fortsætter udover de 10 år med kontrol hvert 5. år efter skemaet.



Knæ- og hoftealloplastik som sammedagskirurgi
I gennem de senere år er er behandlingsforløbende for både knæ- og hoftealloplastik optimeret i
ganske betydelig grad bl.a. resulterende i kortere indlæggelsestider. Dette har uden tvivl medført
et betydeligt kvalitetsløft for patienterne, hvilket også helt klart har været det faglige incitament for
de afdelinger og projektgrupper som har initieret denne udvikling, og bestyrelsen er overbevist om
at dette forsat er tilfældet og at reduktionen af indlæggelsestiden ikke er det primære mål. Der
synes dog i forbindelse med planlægning af fremtidens sygehusvæsen fra politisk side at være
meget stor fokus på de reducerede indlæggelsestider og man betegner i stigende grad
alloplastikkirurgi som potentielt sammedagskirurgi. Bestyrelsen opfordrer til at man fortsat
primært fokuserer på kvaliteten og sikkerheden, og sikrer at tilrettelæggelsen af patientforløbene
fortsat er fagligt evidensbaserede



Korte Kliniske Retningslinjer
Som andre faglige selskaber er DSHK af DOS kvalitetsudvalg opfordret til at foreslå emner til KKR.
Følgende var været drøftet: behandling af urinvejsinfektioner før alloplastik, basal udredning af
smertende alloplastik, initial vurdering og behandling af hofteluksation, behandling af
recidiverende hofteluksation, mobiliseringsregimer, ambulante kontroller, fysioterapi.

Uddannelsestemaer


Fase IV uddannelse
Bestyrelsen har ved flere møder drøftet fase IV uddannelsen indenfor knæ- og hoftealloplastik
området. Selskabet medvirkede for nogle år siden til udarbejdelse af ”kravsspecifikationer” for
både knæ og hofter. Initiativet kom fra DOS uddannelseudvalg til brug for afdelingerne. Der er som
bekendt ikke tale om et officielt uddannelsesforløb i Sundhedsstyrelsens regi. Det er imidlertid
usikkert i hvilket omfang disse notater anvendes og i hvilket omfang det er muligt for de enkelte
afdelinger at etablere mere strukturerede fase IV uddannelsesforløb. Dette vanskeliggøres som

bekendt af flere forhold som f.eks vagtbelastning, ansættelsesbetingelser og
overenskomstsforhold. Bestyrelsen vil det kommende år forsøge at belyse disse forhold nærmere
gennem kontakter til afdelinger, DOS uddannelsesudvalg, yngre læger og andre interessenter.

Registrene
DSHK har valgte repræsentanter i Dansk Knæalloplastik Register og Dansk Hoftealloplastik Register,
henholdsvis Anders Odgaard og Søren Solgaard. Repræsentanterne deltager i et årligt bestyelsesmøde
forud for DOS kongressen. Specialedagen på DOS kongressen er som vanligt forum for præsentation af
registerrapporterne og DSHK er også som vanligt garant for betaling af den trykte rapport

Hjemmesiden
DSHK har igennem årene haft en velfungerende hjemmeside. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at tage
imod et tilbud fra DOS om at etablere en hjemmeside sammen med andre specialeselskaber i DOS regi. Vi
mener at dette vil optimere medlemmernes adgang til siden. Vi vil forsat bestræbe os på at alt relevant
materiale bliver tilgængeligt på hjemmesiden, herunder bl.a. fagligt relevante enquete undersøgelse, som
det har været tilfældet indenfor det seneste år. Vi takker vores mangeårige Web master Anders Odgaard
for indsatsen.

Samarbejde
DSHK prioriterer samarbejdet med DOS bestyrelsen højt og ser frem til at styrke det yderligere med
etablering af hjemmeside i DOS regi, fokus på fase IV uddannelse og udarbejdelse af korte kliniske
retningslinjer. Det årlige fællesmøde på Sixtus er meget værdifuldt.

Guildal forelæsning
Det har i 2015 være DSHK’s tur til at foreslå gæsteforelæser til Guildal forelæsningen ved DOS kongressen
og vi har peget på Wayne Paprosky. Emnet er revisions hoftealloplastik
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