
14. bestyrelsesmøde, 27. april 2006, Ortopædkirurgisk afdeling,Vejle Sygehus 
Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen PKA, Henrik Schrøder HS, Christian Pedersen CP, Kjeld Søballe KS, 
Jens-Erik Varmarken JEV.  

Referatet fra mødet den 12. januar 2006 blev godkendt uden kommentarer 

Meddelelser fra formanden. 
Cementsagen: Som det er alle bekendt er denne sag endt med en udmeldelse fra Biomet om at cementen 
er dokumenteret til brug og at man ville vende tilbage med resultater af RSA studier. Der var usikkerhed om 
disse studier er i gang. KS ville undersøge det var tilfældet. 
Der havde ikke været megen hjælp at hente fra Sundhedsstyrelsen i denne sag. 

Sponsorkontrakter: Disse var faldet på plads med de 4 sponsorer som der var tale om. Vedrørende 
fondsdonation blev det oplyst at man ikke via DOS kan øremærke disse midler til specielle områder. 

Status Knæregisteret: Efter at registret er kommet ind under kompetence center Nord og der er desuden 
sket en reorganisering af registeret. Der er opnået enig om at alle gamle data skal indsamles og denne 
proces er godt i gang. Der afholdes møde i styregruppen snarest. 

Emner til DOS til kommende Symposier: Enkamret knæartrose hos yngre patienter; Accelerede 
patientforløb; Nye bære-slidflader ved THA). 

Møde med DOS den 13. januar 2006: beskrivelse af fagområder blev berørt. 
Disse beskrivelser skal vedtages af de enkelte selskaber og derefter sendes til DOS´s uddannelsesudvalg. 
Der var en opfordribng til at tage del i debatten med politikerne om strukturen af ortopædkirurgien i de 
kommende regioner. Der havde været en orientering om forholdene i de enkelte regioner. Endelig en 
orientering om de kommende vævsbanker og der arbejde, der afledes deraf. 

DSHK Generalforsamling: 
Dagsorden blev gennemgået. PKA meddeler at han afgår, da han er opstillet til næstformandsposten i DOS. 
JEV blev foreslået som bestyrelsens nye formand og der var opbakning til dette. PKA og JEV vil se på 
vedtægterne for at afgøre om der skal ske et forslag til ændring med hensyn til længde af valgperioder. Ole 
Ovesen havde accepteret revisor hvervet og Søren Overgaard havde accepteret at være dirigent. 

JEV ville genne tage punktet om Fase 4 programmerne. Der skulle også fremsendes en mail til 
medlemmerne om disse programmer skulle vedtages. JEV ville tage sig af dette. 

Referenceprogram: 
Hoftealloplastik: Status (PKA): Alle kapitler er færdige og den endelig udgave ligger på DSHK´s hjemmeside 
til bedømmelse inden generalforsamlingen. Der resterer lidt finjusteringer. 
Trykningen iværksættes så snart Hoftereferenceprogrammet er vedtaget. 

Økonomi & medlemsantal (CP) CVR-nummer : 
Vores selskab har nu 116 medlemmer. Vi er ligeledes registreret i CVR registret. Dette har fordele i forhold til 
Told og Skat. 

Efterårsmødet 2006 Indlæg fra DHR og DKR. 
Hofte-emne: KS ville stå for et emne om kirurgiske adgange til hofteleddet. 
E-kursus september 2006: Status: CP og HS redegjorde for programmet. Der er lige et par justeringer der 
mangler. 
Programmet bliver sendt ud til medlemmerne på mail ca. 3 uger før. Dealine sættes til medio august 2006. 
Munkebjerg skal have besked om deltagerantal mindst 1 uge før. 
Emner til forårsmødet 2007:
Knæ-arthrose hos yngre. 
Resurfacing i hoftealloplastikken. 
PKA ville dog tage kontakt til DOS´s formand for at høre om dette emne ikke kunne komme på som et DOS 
symposium allerede i efteråret 2006. 

Debat / holdning til Resurfacing: 
Der blev henvist til den debat der havde været på hjemmesiden og de udmeldinger der var kommet fra 
Sundhedsstyrelsen på baggrund af de inputs DSHK havde givet til Styrelsen. Som anført ville det være 
formålstjenstligt om der kom et symposium i DOS regi om dette emne. 

9. Donationer fra sponsorer 
Dette blev berørt i formandens meddelelser i punkt 2. 

10. Næste møde. 
Hos HS på RH den 5.oktober 2006 kl. 16 

11. Eventuelt. 



Svend Østgaard havde en forespørgsel om repræsentationen i Knæregistret idet både PKA HS og CP fra 
DSHK var med i registret. PKA gav en god forklaring på dette, idet valget af de enkelte var sket med 
forskellig baggrund. CP som repræsentant for en region. 
HS som udpeget af DOS og PKA som formand for DSHK. 

Jens-Erik Varmarken 
Sekretær i DSHK 
30. april 2006 


