
16. bestyrelsesmøde, 8. februar 2007 Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus 
Referat:
Deltagere: Henrik Schrøder HS, Christian Pedersen CP, Kjeld Søballe KS, Jens-Erik Varmarken JEV. Afbud: 
Henrik Husted HH. 

1. Referatet fra mødet den 12. oktober 2006 blev godkendt uden kommentarer. 

2. Meddelelser fra formanden. 

a. Fællesmøde med DOS 12. januar 2007. På mødet blev følgende punkter behandlet: 
i. Specialeplanlægning. Se dette link: 
http://www.sst.dk/upload/planlaegning_og_behandling/specialeplanlaegning/uploads_pr_03_07/
baggrundspapir_om_specialeplanlaegning_ver_1_0_300606.pdf . Der er lagt op til at hvert 
specialeselskab i DOS skal danne sig en mening om specialeplanlægningen. Det drejer sig især 
om hovedfunktionen (den nuværende basisfunktion) og specialfunktionerne, som dækker over 
regionsfunktion, højt specialiseret funktion og udlandsfunktion. Det drejre sig således i praksis 
om at skulle definere, hvor mange centre der skal varetage alloplastikkirurgi og hvor mange 
læger de skal have. Der skal foreligge et svar fra DSHK inden DOS bestyrelsesmøde den 15.5. 
JEV vil rundsende et forslag til bestyrelsen (DSHK), som kan diskuteres inden en fremlæggelse 
til DSHKs generalforsamling i forbindelse med DOS mødet i Århus. 
ii. Kvalitetsmarkører. JEV havde fremlagt en oversigt over kernediagnoser og 
kvalitetsmarkører (se bilag 1). Registrene indeholder de væsentligste data. Der var enighed om 
at kvalitetsmarkører (mekanisk komplikation, infektion og luksation ved hofter) samt optimering 
af indlæggelsesforløb også bør omfatte revisoner ved hofte- og knæalloplastikker. 
iii. DRG-Takster. Der efterspørges input til takster fra bestyrelsesmedlemmerne vedrørende 
THA, TKA, UKA og osteotomier samt revisionsalloplastikker. Input sendes til JEV. 
iv. A-kurser. Det havde været drøftet at A-kurset bør afholdes af en afdeling i mindst 3 år. 
v. Guildal forelæser. Der var fremlagt et skema fra DOS bestyrelse, hvor af det fremgik at 
forelæseren i 2012 skal udpeges af vores selskab. 
vi. DOS symposier. Der efterspørges emner, som kan sendes til Bjarne Møller-Madsen. 
Emnerne ”Impingement / ledbevarende hoftekirurgi”, ”Selvrapporteret evaluering ved 
knæalloplastikkirurgi” og ”Brug af scoresystemer ved alloplastikkirurgi” blev foreslået. HS vil lave 
et oplæg til det sidste emne. 
Forslagene skal highlightes på hjemmesiden. 

b. Spørgeskema til medlemmerne om DSHK kurser og symposier. Som følge af meget lav 
tilmelding blev E-kurset i Knæalloplastikkirurgi og knænære osteotomier i efteråret 2006 aflyst. 
For at belyse hvilken form for kurser / symposier medlemmerne ønsker, har CP udarbejdet et 
spørgeskema, som vil blive bragt på hjemmesiden (se bilag 2) 

c. DAMP Tønder. Der har været en henvendelse fra DAMP Tønder omkring revisionsrater ved 
knæalloplastikker. 

3. Registrene. 
a. Knæregistret. HS oplyste at en opgørelse som omfatter 2004 – 5 forventes at udkomme i marts – april. 
Man har ikke kunne nå at færdiggøre 2006 data, således at en opgørelse fra 2006 kan nå at blive klar til 
DOS Forårsmødet. 
b. Hofteregistret. JEV oplyste at Ulf Lucht går på pension og dermed også stopper som leder af 
hofteregistret. Han bliver afløst af Søren Overgaard. Der er lagt en tidsbegrænsning på 3 år ind som leder af 
hofteregistret. 
c. Data til registrene fra 2006. Skal være indberettet pr. 1. april 2007. 

4. Referenceprogrammer. 
a. Hoftealloplastikprogrammet blev vedtaget i august 2006. Der er kommet en forespørgsel fra Svend 
Østgaard om varigheden af anvendelse af tromboseprofylakse. JEV vil besvare forespørgslen. 
b. Trykning og distribution. Der er dagen før mødet lavet et prøvetryk af de samlede 
referenceprogrammer, og der vil komme et nyt i næste uge. Formatet bliver dobbeltsidet A4. Der bliver bestilt 
1000 eksemplarer, og der er bestilt ISBN nummer. Prisen bliver ca. kr. 96.000. Firmaet Pfizer skulle have 
indbetalt et bidrag til DOS, som skulle sende pengene videre til DSHK, jf. mail af 29. november 2005. Det er 
imidlertid ikke set. CP arbejder med sagen. 

5. Økonomi og medlemstal. 
a. CP oplyste at medlemstallet er 122, og der er ingen restancer. NMS og Biomet har indbetalt deres 
sponsorat for 2007. Protesekompagniet og Stryker er rykket for deres indbetaling. 
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6. Forårsmødet 2007. 
a. HS fremlagde programmet til DSHK symposiet ”Knæartrose hos yngre” 
b. Kjeld Søballes valgperiode udløber og han kan ikke genvælges. Søren Overgaard bliver som suppleant 
forespurgt om han ønsker valg til bestyrelsen. Der skal findes en ny suppleant, og forslag efterlyses. 

7. Emner til efterårsmødet 2007. a. Hofteimpingement 

8. Selfasssesment vedrørende knæregistret. HS vil lave et udkast til et DOS symposium. 

9. Eventuelt. DSHK vil arbejde på at lave en fond. CP har forespurgt en advokat om at være bestyrer af 
fonden, og vil udarbejde forslag til bestyrelsen om fonden. 10. Næste møde. Næste møde blev aftalt til 1. 
maj 2007 kl. 16 i Hvidovre hos HH. 

Christian Pedersen Kasserer i DSHK 11. februar 2007. 

Bilag 1: 

Kernediagnoser - Kvalitetsmarkører 
I. Indikatorer 

HOFTE: 
Kernediagnoser DM 16.x Arthrosis cox. 
Kvalitetsmarkør: DT 84.0A+KNFB20, 30, 40          Luksation af hofteprotese 
                        DT 84.0+KNFB20, 30, 40            Mekanisk komplikation til hofteprotese 
                        DT 84.5+KNFB20, 30, 40            Infektion ved hofteprotese 

KNÆ: 
Kernediagnoser DM 17.x Arthrosis gen. 
Kvalitetsmarkør DT 84.0+KNGB20, 30, 40             Mekanisk komplikation til knæprotese 
                       DT84.5+KNGB20, 30, 40              Infektion ved knæprotese 

Nationale registre: 
DHR DKR og PAO (periacetabular osteotomi) - bedt om indikatorer 
Referenceprogrammer opdatering 
Stor forskningsaktivitet inkl. kvalitetsstudier 
Optimering af patientforløb 
Morbiditet/mortalitet, genindlæggelser 
Komplikationer, indlæggelsestid, økonomi 

Bilag 2: 
Spørgeskema til medlemmerne om kurser og symposier. 

DSHK vil gerne høre medlemmernes mening om hvilken form for kurser eller symposier medlemmerne 
ønsker at DSHK afholder i Danmark. 
Der er mange internationale og firmasponserede møder og kurser at vælge i mellem i indland og udlandet, 
så hvilke former for kurser og møder er relevante at DSHK afholder i Danmark? 
Vi vil derfor bede dig om at prioritere relevansen mulighederne her i en rangliste

Gem din besvarelse og send den som en vedhæftet fil til Jens-Erik Varmarken jevar1@dadlnet.dk. 
Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt. 

Tak for hjælpen. DSHKs bestyrelse 
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