
 
*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 

52. bestyrelsesmøde 
13. marts 2015 kl. 9.30 – 12.30 

IDA mødecenter 
Kalvebod Brygge 
København 

 
 
 
 
Deltagere: Jens Retpen, Ole Ovesen, Stig Storgaard Jacobsen, Snorre Stephensen, Frank Madsen 
og Mogens Berg Laursen (ref) 

DAGSORDEN 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Dagsorden godkendt med rettelse af nummer fra 51. til 52. 
b. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (12.12.2014)  
c. Referat godkendt 

 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
a. Guildal forelæsning 
b. Formanden meddeler at Wayne Paprosky er inviteret. 

 
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

a. Mogens aflagde rapport fra A-kurset. 
b. Diskussion om værdien af postoperativ genoptræning. 

 
4. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg: 

a. Sixtus mødet. Opdatering ved Snorre: 
b. Korte Kliniske Retningslinjer – Morten Boye Petersen og Thomas Lind-Hansen 

repræsenterer DSHK med KKR om præoperativ UVI-screening. Er forhåbentlig klar 
til godkendelse på DOS-konferencen i oktober. 

c. Diskussion om hvad der definerer et fagselskab: Der skal være et unikt kirurgisk 
kerneområde, og derudover grænseflader mod flere andre fagområder. 

d. Habilitetserklæringer for bestyrelsesmedlemmer. Formanden rundsender DOS 
standardformular, som medbringes udfyldt til næste bestyrelsesmøde. 
 

  
5. Fase 4 uddannelse 

a. Punkt på dagsorden ved Sixtus mødet. Tidligere udarbejdede målbeskrivelser 
vedlagt 

b. Referat ved Snorre: Tvivl om F4 målbeskrivelsernes versionering/datering og 
implementering. Snorre opsøger yderligere fra uddannelsesudvalget.  



c. Overblik over hvilke afdelinger der har uddannelsespotentiale- alle overvejer 
hvordan det ser ud i egen region. 

 
6. Hjemmesiden.  

a. Opdateret mht. bestyrelsens sammensætning. 
b. Prisniveau for hosting undersøges af Stig som orienterer Formanden snarest muligt, 

hvorefter Formanden tager en diskussion med webmaster. Overvejelser om flytning 
til underafdeling på DOS-hjemmeside. Eksploration om fremtidig sponsorering i den 
forbindelse udføres af Ole. 

c. Mulighed for præsentationer fra A-kursus 
 

7. Økonomi & medlemsantal:  
a. Status ved Ole 

 
8. Nyt fra registrene: 

a. Formanden orienterer om diskussioner fra seneste DHR styregruppemøde. 
 

9. Kommende symposier og kurser 
a. Drøftelse næste symposium ved DOS kongressen. Oplæg ved Stig. Skabelon vedlagt. 
b. Programmet gennemgået og diskuteret Stig rundsender opdatering snarest. 

      
10.  Drøftelse af DSHKs fremtidige mål og strategier 

a. 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 

 
Postoperativ fysioterapi 
 
Næste Møder: 
Fredag den 12.06.2015 
Fredag den 18.09.2015 Sekretæren inviterer DHR og DKR repræsentanterne og 
bestiller lokale. 
 
Evt 

 


