
 

 

 

 

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik 

Formandsberetning 2022 
 

 

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik (DSHK) havde pr. 30.09.22 127 medlemmer. 

 

Bestyrelsen har siden generalforsamling 2021 bestået af: 

 

Formand  Thomas Jakobsen 

Næstformand Niels Krarup 

Kasserer  Morten Bøgehøj 

Redaktør  Martin Lamm 

Sekretær  Jesper Villefrance 

Medlem  Peter Horstmann 

Suppleant  Julie Ringstrøm Brandt 

 

I forbindelse med generalforsamlingen 2021 blev der valgt fire nye medlemmer til DSHK-

bestyrelsen – Niels Krarup, Peter Horstmann, Julie Ringstrøm Brandt og Thomas Jakobsen. 

 

Bestyrelsen har afholdt 1 fysisk møde og 4 virtuelle møder. På møderne har bestyrelsen bl.a. 

diskuteret strategisk retning og udvalgte fokuspunkter for selskabet, samt behandlet 

indkomne forespørgsler. Referater fra alle møderne kan ses på selskabets hjemmeside, 

www.dshk.ortopaedi.dk.  

  

Korte Kliniske Retningslinjer 

Kvalitetsudvalget under Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) udgiver hver år korte kliniske 

retningslinjer (KKR). DSHK har i år været med i udarbejdelse af tre korte kliniske 

retningslinjer:  

 

- Antibiotikaprofylakse ved hofte- og knæ-alloplastik 

- Anvendelse af dual mobility cup 

- Prøvetagning ved mistanke om infektioner relateret til osteosynteser og 

alloplastikker 

 

Alle retningslinjer kan ses på DOS-hjemmesiden, www.ortopaedi.dk 

 

http://www.dshk.ortopaedi.dk/
http://www.ortopaedi.dk/


 

 

Første KKR omhandlende antibiotika profylakse er en gennemgående revision af en tidl. 

publiceret retningslinje. Revisionen er lavet i samarbejde med Dansk Selskab for Ortopædisk 

Infektionskirurgi (DSOI) samt Dansk Mikrobiologisk Selskab. 

Anden KKR omhandler brugen af dual mobility cupper og udgår fra DSHK. Retningslinjen blev 

lavet som konsekvens af fundet af metal partikler i instrumentariet til disse cupper. 

Tredje KKR omhandlende prøvetagning er initieret af DSOI og lavet i samarbejde med DSHK 

og Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab (DOT). Jeg vil gerne takke alle der har bidraget til 

færdiggørelsen af retningslinjerne og derigennem været med til at løfte fagligheden for vores 

patienter. 

 

DSHK håber at kunne initiere to nye KKR’er i 2023. 

 

Økonomi 

DSHK´s økomomi er baseret på medlemskontingent og evt. overskud fra kursusaktivitet. 

Selskabets udgifter kan primært henføres til mødeaktivitet. Med delvis omlægning af fysiske 

møder til virtuelle møder, så er der en sund balance mellem indtægter og udgifter. Selskabet 

har primo november 2022 en egenkapital på ca. 230.000 kr. og er dermed godt rustet til at 

løfte fremtidige opgaver til fremme for hofte- og knæalloplastik kirurgien i Danmark.  

 

Cementeringskursus 

DSHK har som strategisk fokuspunkt arbejdet med rekruttering. Som virkemiddel har DSHK 

arrangeret et cementeringskursus. Kurset vil blive afholdt primo 2023 i Odense. Målgruppen 

for kurset er primært læger under uddannelse til speciallæge. Formålet med kursus er at lære 

kommende speciallæger basal cementeringsteknik. Håbet er at øge profileringen af hofte- og 

knæalloplastik kirurgien og dermed løfte rekrutteringen til vores fagområdet.  

 

DSHK-hjemmeside 

I løbet af 2022 er der sket en grundig opdatering af DSHK-hjemmesiden, som løbende bliver 

opdateret med nyheder med relevans for vores medlemmer. På hjemmesiden findes bl.a. 

relevante guidelines samt referater fra bestyrelsesmøderne. DSHK-bestyrelsen har planlagt 

løbende at diskutere udvalgte emner. På basis af konklusion på denne diskussion, vil DSHK 

udarbejde en ”DSHK mener” om emner. Aktuelt er DSHK-bestyrelsen i gang med at udarbejde 

et holdningsdokument om de generiske krav, som bør indgå i et regional udbud. 

 

Målbeskrivelse og fase 4 uddannelse 

Uddannelsesudvalget under DOS har de seneste år udarbejdet en ny målbeskrivelse for den 

ortopædkirurgiske speciallæge uddannelse. I forlængelse af dette arbejde planlægges en 

revision af fase 4 uddannelse indenfor fagområderne. Med fokus på uddannelse og 

rekruttering, så er DSHK-bestyrelsen allerede begyndt at diskutere rammerne for en revision 

af vores eksisterende fase 4 målbeskrivelse. 

 



 

 

 

Behandlingsvejning for primære og elektive revisions hofte- og knæalloplastikker 

De seneste nationale referenceprogrammer for behandling af hhv. hofte- og knæartrose blev 

publiceret i 2006 og 2007. Indførelse af fast-track patientforløb har medført flere 

forbedringer siden da – f.eks. er indlæggelsestiden bl.a. reduceret fra median 5 dage til 

median 1 dag uden stigning i antal genindlæggelser. DSHK-bestyrelsen har derfor fundet det 

meget relevant at udarbejde behandlingsvejledninger, der giver eksempler på klinisk praksis i 

forbindelse med primære og elektive revisions hofte- og knæalloplastikker. Vejledningerne er 

udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DSHK-bestyrelsen. Efter en høringsperiode blandt 

alle ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark samt DSHK´s medlemmer er vejledningerne 

godkendt af DSHK bestyrelsen. Vejledningerne vil blive publiceret på DSHK´s hjemmeside. 

 

Fremtiden 

DSHK-bestyrelsen diskuterer løbende indsatsområder for vores fagområde. Der er mange 

vigtige områder at tage fat på. Et af dem er rekruttering til vores fagområde. Ud fra vores 

medlemsoversigt kan man desværre se en skæv køns- og aldersfordeling. For at sikre 

robusthed er det nødvendigt at DSHK og alle medlemmerne har et kontinuerligt fokus på at 

rekruttere nye medlemmer og kommende alloplastikkirurger. Et andet fokuspunkt er sikring 

af robusthed i vores bestyrelse. Bestyrelsen har mange opgaver, der skal løftes. Det kræver 

mange hænder, der er villig til at yde en frivillig indsats. En strategi for hvorledes alle vores 

fremtidige opgaver løses er nødvendig for at sikre en fortsat udvikling af fagligheden i 

behandlingen af vores patienter.   

 

Tak 

Slutteligt vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle der har arbejdet for DHSK i løbet af 

året. Først og fremmest tak til alle DSHK´s medlemmer, som er med til at udvikle vores 

fagområde. Tak til DSHK-repræsentanterne i vores nationale hofte- og knæregistre, Søren 

Solgaard og Andreas Kappel. Tak til vores interne revisor, Per Kjærsgaard-Andersen, som 

sikrer, at der er styr på regnskabet. Tak til DSHK-sekretær, Jesper Villefrance, og DSHK-

kasserer, Morten Bøgehøj, som gennem seks år har ydet en stor indsats i DSHK-bestyrelsen.  

 

 

Thomas Jakobsen, 

Formand DSHK 
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