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Referat
Deltagere: Jens Retpen, Ole Ovesen, Frank Madsen, Snorre Stephensen
og Mogens Berg Laursen.
Afbud: Stig Storgaard Jakobsen
1. Godkendelse af referat fra mødet 1. April.
a. Referat godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsorden godkendt
3. Gensidig information
a. Henvendelse fra Charnleys mindeforening i anledning af fru
Charnleys begravelse, hvor man ønskede deltagelse fra danske
kirurger der havde trænet hos Charnley. Vi har kontrolleret
listerne, men ikke fundet nogen overlevende, hvilket formanden
har svaret tilbage på henvendelsen.
b. Diskussion af præsentationen af register årsrapporterne –
forslag om cross-fire. Formanden retter henvendelse til DHR og
DKR formændene om dette.
c. Diskussion om metylprednisolon 125mg ved anæstesiindledning
Det virker jo rigtig godt ved TKA, hvorfor bruger vi det ikke også
ved THA? Det gør vi ikke, fordi det er et led i en undersøgelse
der foregår igennem Lundbeckcenteret, hvor der forventes at
være en afklaring i sept/okt af sikkerheden ved denne
behandling – påfører vi vores patienter en forøget risiko for tidlig
infektion (indenfor det første år) ved denne behandling, så er et
lavere LOS og en bedre almentilstand de første dage post-OP jo
dyrt købt.
4. Opdatering fra DOS kvalitetsudvalg,
a. Snorre informerer om kommende formandsskifte i udvalget. Vi
skal revidere vores ønske-liste for kommende KKR på næste
møde.
5. Drøftelse af høringssvar vedr NKR vedrørende ikke kirurgisk
behandling af hofteartrose.
a. Stort flot arbejde, som visualiserer at evidensen for mange af de
behandlingsstrategier der anvendes i stort omfang i hele landet
er temmelig vag. Godt grundlag for planlægning af fremtidige
randomiserede studier.
b. Vi har læst retningslinjerne, og vil gerne anerkende
arbejdsgruppen for at have gennemført et stort og vigtigt
arbejde. At retningslinjerne er præget af kun svage anbefalinger
for eller imod, tager vi som udtryk for at vi ikke ved så meget.
Desto vigtigere er det at vide hvad vi egentligt ved. De 5
anbefalinger vedrørende ikke-operative tilbud til patienter med
klinisk artrose har svag evidens, men høj patient motivation, og
hører til i primærsektoren. Vi har ikke yderligere at tilføje til dette.
c. De 3 fokuserede spørgsmål vedrørende regimer efter
hoftealloplastik er meget interessante, men vi noterer os at der
ikke er nogen evidens for positiv effekt af superviseret
genoptræning med eller uden styrketræning. I arbejdsgruppens
overvejelser til spørgsmål 7 (Styrketræning) skriver man at der
formodentlig ikke er nogen bivirkninger, dette er i modstrid med

erfaringer i DSHKs bestyrelse, hvor man netop er enige om at
styrketræning som led i genoptræningen efter THA i nogen
situationer kan have negativ effekt, i form af accentuerede
smerter, med protraherende effekt på det samlede
genoptræningsforløb. Omlægning af den postoperative
genoptræning vil give anledning til omprioritering af ressourcer,
som må tages lokalt. Vi er enige i at regimer med rigide
restriktioner for alle patienter er uhensigtsmæssige, men at en
individuel tilpasning må anbefales.
6. PRAB rapport
a. Ole har gennemgået rapporten, diskussion af den opblødning
der er tale om, som vi håber træder igennem når bridgeing
appen bliver opdateret. Ole forfatter et høringssvar om at vi
ønsker fokus på risikoen for per/post-operativ blødning, og
lettere differentiering mellem patienter der kan pauseres uden
bridgeing, og patienter der skal bridges. Ole har frie tøjler til
dette, i samarbejde med Henrik Palm fra DOS.
7. NKR for behandling af non-maligne smerter, repræsentant fra DOS?
a. Formanden spørger Henrik Husted.
8. Hjemmesiden, status
a. Afventer opdatering ( af bestyrelsen) fra Stig ved næste møde.
9. Fase IV uddannelse
a. Formanden kontakter DOS hjemmesiden om hjælp til
spørgeskemaundersøgelse.
10. Formidling af konklusioner fra sidste års symposium
a. CORR eller Acta? Stig er ifgl Frank kommet rigtig langt med
artiklen.
11. Symposium 2016
a. Snorre og Frank fremlægger overordnet plan for symposiet om
Revisions TKA, og de personer der vil blive anmodet om at
deltage.
i. Anders O: Registerdata om indikation for revision
ii. Claus Fink: Udredning af behov for revision
iii. Henrik Schrøder om protesevalg
iv. Per Wagner om revision af UKA
b. Telefonmøde eller lignende med alle, helst inden sommerferien.
Snorre skriver udkast først.
12. Økonomi, valg generalforsamling 2016
a. Jens Retpen afgår som formand, kan ikke genvælges
b. Mogens Berg Laursen afgår efter ønske.
c. Bestyrelsen anbefaler at suppleant Claus Emmeluth vælges som
ordinært medlem, og at Jesper Fuglsang Villefrance også
indvælges i bestyrelsen. Morten Bøgehøj foreslås som ny
suppleant. – alternativt en repræsentant fra Region Sjælland.

13. Eventuelt
a. Henvendelse fra Vejle (Claus Varnum) som gerne vil varetage
afholdelse af HU-kurset i perioden 2018-20. Claus inviteres til at
deltage i 2017 kurset i Aalborg
b. Sundhedsplatformen og alloplastikkirurgi tages op på næste
møde.
14. Næste møde
a. Fredag den 9. september 9.30 til 12.30, IDA mødelokaler,
Kalvebod Brygge. Sekretæren inviterer vores DHR og DKR
repræsentanter til at deltage i mødets første time.
Venlig hilsen
Selskabets Sekretær
Mogens Berg Laursen
Overlæge, Lektor, Phd.

