
Dansk selskab for Hofte-og Knæalloplastik Kirurgi

22. møde 8. januar 2009, Odense

Til stede: Søren Overgaard, Anders Odgaard, Søren Solgaard

Afbud: Henrik Husted, Christian Pedersen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt den ekstraordinære 
generalforsamling den 22. og 23. 10. 2008
Begge referater godkendt. Lægges på hjemmesiden (AO).

3.                      Meddelelser fra formanden
a. Selskabet er optaget som medlem af DMS. Vore 121 medlemmer berettiger til 2 

medlemmer af DMS bestyrelse. Formanden Søren Overgaard og næstformanden Søren 
Solgaard deltager.

b. Fællesmødet mellem fagområderne og DOS blev drøftet. Dagsorden endnu ikke 
modtaget, men forventes at have samme indhold som tidligere (modtaget den 9.1.08). 
DOS bestyrelse har fremsat forslag om symposium omkring protesenære frakturer. 
Traumesleskabet arrangerer, DSHK deltager.

c. Tromboseprofylakse
Peroral tromboseprofylakse er nu tilgængelig. DSHK kan ikke give nogen 
anbefaling, men vil henholde sig til referenceprogrammerne. Emnet tages op på 
fællesmødet med DOS.

d. Antibiotikaprofylakse ved tandbehandling. DSHK har ikke modtaget nogen 
tilbagemelding fra vor egen ekspert og vil anmode en anden ekspert om en vurdering.

e. Formanden har modtaget svar fra Ceramtec ang. keramik/keramik artikulation. Svaret 
vil blive lagt på DSHK’s hjemmeside. 

f. Re-surfacing ved THA (RTHA). DOS har bedt DSHK at udarbejde guidelines for 
RTHA, der er placeret som hovedfunktion. Indikationer samt krav til produktion og 
kvalitetskontrol skal beskrives. Arbejdet initieres af Ole Ovesen og Søren Solgaard. 

g. DSHK’s symposium om metal/metal artikulationer har haft stor interesse. Bestyrelsen 
vil anmode foredragsholderne om, at deres indlæg lægges på DSHK’s hjemmeside.

h. Laminært airflow. Bestyrelsen har drøftet emnet foranlediget af en artikel i Ann. Surg. 
og med en kommentar i Ugeskrift for Læger. DSHK vil fortsat anbefale, at 
referenceprogrammerne følges. Endnu upublicerede data fra hofteregistret tyder på en 
positiv effekt af flow-stuerne.

i. Endnu ingen tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen ang. cementblandesystemer.
j. Scandinavian Costomized Prosthesis (Unique-protesen) har ønsket at arrangere et 

brugermøde i forbindelse med DSHK’s møde. Bestyrelsen finder ikke, at et sådant 
brugermøde er et selskabsanliggende.

k. NOF 2010. Emner for symposier drøftet. Forslag: artrosens demografi/fremskrivning af 
alloplastikbehov.



4. Meddelelser fra medlemmer
Intet nyt

5. DRG
Sundhedsstyrelsen har iværksat et projektarbejde omkring en revurdering af de 
ortopædkirurgiske behandlingskoder. DSHK har fremsat forslag til reduktion af 
antallet af koder indenfor vore fagområder og desuden stillet forslag til enkelte nye 
koder samt en simplificering af terminologien. DSHK afventer herefter tilbagemelding 
fra Sundhedsstyrelsen, og vil deltage i det fortsatte arbejde.

6. Hjemmesiden
DSHK har nu fået en ny hjemmeside (www.dshk.org, også adgang via www.knee.dk) 
udarbejdet af Anders Odgaard. Hjemmesiden blev præsenteret og enkelte konstruktive 
ændringsforslag gennemgået. Det er bestyrelsens opfattelse at hjemmeside er 
innovativ, og at den vil indebære betydelige forbedringer i kommunikationen mellem 
bestyrelse og medlemmer samt medlemmerne indbyrdes. Hjemmesiden vil blive 
præsenteret ved forårsmødet april 2009. For at muliggøre en løbende mailserevice 
overfor medlemmerne vil Henrik Husted sørge for at webmasteren (Anders Odgaard) 
modtager en liste med medlemmernes mailadresser. Bestyrelsen vil benytte 
lejligheden til at takke Anders for det store arbejde.

7. Specialeplanen
Drøftet. Vil formentlig være på dagsorden til fællesmødet med DOS

8. Udbud i regionerne.
Drøftet. Udbuddene ikke færdige i regionerne. Resultaterne kendes således p.t. ikke.

9. Økonomi og medlemstal
Selskabet har nu 121 medlemmer, alle gode betalere.

10. Nyt fra registrene
Hofte- og knæregistreret er en del af den ortopædkirurgiske fællesdatabase. 
Økonomien er stram (867.000 kr. pr. år) til deling mellem de 5 databaser. Formanden 
for fællesdatabasen Søren Overgaard har initieret et ”visionsmøde”, som formentlig 
finder sted i Århus den 16. juni 2009. Emnet er en drøftelse af fremtidige ønsker til 
databaserne, idet der fra administrativ side har været et ønske om udvidelse af 
databaserne til også at omfatte f..eks. tilfredshedsdata. En sådan udvidelse vil være 
velkommen, men resursekrævende og kan næppe udføres indenfor de angivne 
økonomiske midler. Det overvejes endvidere at arrangere et møde med DOS 
bestyrelse.

11. Strategi for DSHK
Af tidsmæssige grunde blev emnet kun genstand for en indledende drøftelse. DSHK 
har følgende overordnede formål:

a) forskning
b) højnelse af den faglige standard 
c) uddannelse af såvel uddannelsessøgende som færdige speciallæger

http://www.dshk.org/
http://www.knee.dk/


d) fremme af nationale og internationale relationer
               Bestyrelsen vil arbejde videre med disse emner.

12. Planlægning af symposier, kurser og videnskabelige møder.
Symposiet til foråret ”på skinner”. Andrew Carr og Ewa Roos har givet positive 
tilsagn om deltagelse.

13. Eventuelt
Valg i forbindelse med generalforsamlingen? Webmasteren vil lægge valgperioder ind 
for hver DHSK medlem samt en "kongerække" på hjemmesiden. 

14. Kommende bestyrelsesmøder:

Næste møder den 19.3.2009 kl. 15.00 i Odense samt
den 29.4.2009 kl. 10.00 ligeledes i Odense (DOS mødet)

Referent Søren Solgaard
Godkendt 24. marts 2009


