*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
53. bestyrelsesmøde
12. juni 2015 kl. 9.30 – 12.30
IDA mødecenter
Kalvebod Brygge
København

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (130315)

2. Meddelelser fra formanden:
Guildal forelæsning
Wayne Propowsky har takket ja til at deltage og give Guildal forlæsningen.
Anmodning om sponsorering af oversættelse af registerrapport
Der er ønske om PIXI udgave på Engelsk af hofte og knæ registeret. DSHK har ikke
selvstændigt midlerne til at sponsorerer oversættelserne, men vil gerne være behjælpelig
med at etablere kontakt til industrielle sponsorer.
Lokaleproblemer ved DOS kongressen
Problemet er løst, DSHK afholder symposiet i Casino Ballroom

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Intet modtaget
Jf. vedtægterne optages kun medlemmer der er stemmeberettiget medlem i DOS.
Der er rettet henvendelse fra Tim Boimans angående cementerings preferencer som
rundspurgt på EFFORT mhp. Distribuering afspørgeskema til DSHK’s medlemmer.
Vi rundsender spørgeskemaet.
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
Opdatering ved Snorre
KKR – UVI – der er kun sparsom dokumentation og vi afventer om supplerende
litteratur søgning ved forskningsbibliotekar.

5. Fase 4 uddannelse
Opdatering ved formanden.
Videre strategi for kortlægning
Vi sender et spørgeskema til de ledende overlæger på de respektive afdelinger mhp.
hvad der skal iværksættes før det kan blive relevant med en formel FASE 4. JR
udfærdiger et skriftligt oplæg til videre diskussion på e-mail.

6. Hjemmesiden.
Overgang til DOS regi, opdatering vedr sponsorering
Medlemmerne af DSHK bestyrelsen underskriver habilitetserklæring sendt fra DOS.
Sponsorerne har indvilliget i at overgå til nye reklame aftale hvor firmanavn og logo kun må
fremgå af nyhedsbreve. Der skal laves en skriftlig aftale til efteråret i forbindelse med overgang til
ny hjemmeside. DSHK overgår til DOS’ hjemmeside til efteråret i forbindelse med omlægning af
servere. JR orientere DOS og Procordo. SJ bliver ny kontaktperson.

7. Økonomi & medlemsantal:
Status ved Ole
Medlemstal er stort set uændret. Økonomi stort set uændret.
8. Nyt fra registrene:
Rapporten lig på trapperne, nye analyser med sammenligning af proteser (firmaer)
Endelig godkendelse ved styregruppe møde på mandag.
9. Kommende symposier og kurser
Drøftelse næste års symposium ved DOS kongressen. Oplæg ved Stig. Skabelon
vedlagt.
JR og SSJ finder cases. Vi har oplægsholderne på plads.
SSJ laver en doodle mhp. til et fælles telefonmøde til samtale om projektet.
10.

MOM igen igen
Revision af flowchart med evt ændret opfølgning udover 10 år
DSHK (JR) diskuterer situationen med Jeannette Østergaard-Penny og laver på bagrund af dette
og udlandets erfaringer et udkast til diskussion i DSHK. Som udgangspunkt vil vi forholde os til om
der er evidens for ikke at følge patienterne i mere end 10 år.

11. Drøftelse af DSHK’s fremtidige mål og strategier
Skal DSHK ændre strategi ? Selskabet er meget reaktivt (ikke reaktionært) forstået på
den måde at vi reagerer på henvendelser og forespørgsler fra f.eks DOS og
sundhedsstyrelsen. Skal selskabet være mere proaktivt. Skal vi blande os mere, og hvis
så hvor og hvordan. Overvejelser siden sidst ?. Fase 4 uddannelse, supplerende
faglige møder/kurser
Næste års symposium – nye materialer og teknikker, bruskregeneration, fast-track, De nye
komplikationer til THA og TKA – luksation, infektion, impingement i stedet for aseptisk løsning
osteolyse og polywear.
Næste Møde
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