
Referat fra 24. Bestyrelsesmøde i DSHK den 29. april 2009 i Odense.

Deltagere: Søren Overgaard, Søren Solgaard, Anders Odgaard, Henrik Husted, Christian 
Pedersen.

Referent: Christian Pedersen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Referatet blev gennemgået og derefter godkendt og bliver lagt på hjemmesiden.

3. Meddelelser fra formanden
a. Der er sendt en reminder til Sundhedsstyrelsen om cementblandesystemer, men der 

er ikke modtaget noget svar.
b. DOS har oprettet en Google kalender på deres hjemmeside, hvor 

subspecialeselskaberne kan lægge oplysninger om kurser ind. Det rummer den 
fordel, at selskaberne kan planlægge deres kurser, så kollision af målgrupper undgås. 
DSHK har kontaktet DOS’ webmaster med henblik på at fremsende oplysninger om 
kurser og møder, men har ikke modtaget svar.

c. Der er som nævnt ved sidste bestyrelsesmøde indsendt forslag til ændring af 
operationskoder for visse revisionsprocedurer til Sundhedsstyrelsen. Det er specielt 
den proksimale del ved hofterevisionsalloplastikker, som vi finder at kunne trænge 
til en opdatering. Vi afventer respons.

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
a. Meddelelserne er indeholdt i andre punkter i dagsordenen.

5. Generalforsamling
a. Ole Ovesen har takket ja til at være dirigent
b. Bestyrelsens foreslår at medlemskontingentet for 2009 forhøjes til kr. 200. 

Forhøjelsen skal bidrage til at styrke selskabets muligheder for at lave aktiviteter i 
overensstemmelse med selskabets strategi.

c. Anders Odgaard vil præsentere den opdaterede hjemmeside efter 
formandsberetningen.

d. Christian Pedersen tager referat.
e. Ole Ovesens er revisor.

6. Guidelines: Antibiotika profylakse ved tandbehandling hos patienter med ledalloplastik og 
Resurfacing hoftealloplastik

a. De indkomne indlæg foreslås at skulle indgå som en del af referenceprogrammerne 
for hofte- og knæalloplastik og skal derfor i høring med belysning af evidens.

b. Vi vil efter aftale med DOS lægge indlæggene ud på DSHKs hjemmeside til 
diskussion blandt medlemmerne.

c. Omkring antibiotikaprofylakse, foreslår vi DOS at Peter Holmberg Jørgensen 
sammen med en mikrobiolog og en tandlæge står for revision af kapitlerne om 
antibiotikaprofylakse i forbindelse med tandbehandling sammen med Henrik Husted 



i Knæalloplastikreferenceprogrammet. Per Riegels er forespurgt om deltagelse i 
Hoftealloplastikreferenceprogrammet. 

d. Resurfacing hoftealloplastik: Det er fortsat et krav fra Sundhedsstyrelsen, at denne 
behandlingsmetode indgår i protokollerede forsøg. Det foreslås at Per Kjærsgaard 
Andersen, Søren Solgaard og Søren Overgaard laver et oplæg til 
Hoftealloplastikreferenceprogrammet.

7. Hjemmesiden
a. Hjemmesiden er opdateret. Det er ca. 50 medlemmer der har rekvireret koder til at 

kunne logge på, og hjemmesiden er set af over 500 pr. måned. 
b. Vi vil arbejde på at øge aktiviteten på hjemmesiden via et brev til medlemmerne med 

information om DSHK’s strategi, hjemmeside og formandsberetning
c. Anders Odgaard gennemgår mulighederne for bestyrelsesmedlemmerne for fx at 

oprette nyheder, og mails kan nu sendes ud via hjemmesiden.

8. Firma sponsorkontrakter; Oplæg fra Anders
a. Det foreslås at beløbet skal hæves til kr. 10.000 årligt, at antallet af firmaer øges fra 

4 til 7. (Nævnt i sidste referat).
b. Firmasponsorerne vil få deres logo eksponeret på hjemmesiden. De vil få mulighed 

for at kunne ligge oplysninger om aktiviteter i form af fx kurser ind på hjemmesiden.
c. Firmaerne vil for et beløb på kr. 2.000 pr. gang, få mulighed for at udsende 

information via DSHK’s mailliste.
d. DSHK’s mailliste ligger i DSHK, og firmaerne vil ikke få udleveret eller tilsendt 

maillisten direkte.
e. Anders Odgaard vil lave et oplæg til en procedurebeskrivelse og kontraktudkast, som 

tages op på næste bestyrelsesmøde.

9. Fase 4 uddannelsen
a. Beskrivelsen ligger på hjemmesiden under punktet uddannelse. 

Uddannelsesprogrammerne er nogle år gamle. Det tages op på generalforsamlingen i 
morgen, om der er behov for dem.

10. Økonomi & medlemsantal
a. Der er nu 128 medlemmer. Hjemmesiden har tiltrukket en del nye medlemmer de 

sidste måneder.
b. Det besluttes, at rejseudgifter i forbindelse med DSHK bestyrelsesmøder kan dækkes 

af DSHK. Beløbene vil svare til prisen for en togbillet på 1. klasse.

11. Nyt fra registrene
a. Der har været møde i styregruppen for de 4 ortopædkirurgiske registre i 

fællesdatabasen. Man vil arbejde for fælles retningslinjer for registrene.
b. Visionsmøde for landsdækkende databaser afholdes den 16. juni.
c. Henrik Husted beretter om problemer med udtræk fra landspatientregisteret og 

accelererede forløb i form af genindlæggelser og indlæggelsestider som ikke passer. 
Validering af indberetningerne er nødvendig, og faktisk bør registrene løbende 
valideres. Hofteregistret er valideret for 5 år siden.

12. Strategi for DSHK
a. Emnet skal afholdes som det eneste punkt på et bestyrelsesmøde i september. Søren 

Overgaard kommer med oplæg og forslag til hvordan det kan gribes an.



13. Planlægning af symposier, kurser og videnskabelige møder
a. DSHK symposiet til efteråret har emnet isoleret medial knæartrose. Emnerne 

foreslås at være osteotomi, UKA, Hemicap og konservativ behandling. Anders 
Odgaard tager kontakt til Per Wagner som mødeleder.

b. Næste symposium vil være i efteråret 2010.

14. Eventuelt
a. Man vil fra Knæalloplastikregistret udarbejde en kodevejledning. Der opleves især at 

være forskelle i kodningerne for behandling af inficerede alloplastikker.
b. Der bør også være en kodevejledning i Hoftealloplastikregistret.
c. Nogle afdelinger vil have problemer med antallet af UKA og udmeldingerne i 

specialeplanlægningen. Samarbejdsaftaler mellem forskellige afdelinger er 
løsningen.

15. Næste møde
a. Mandag den 15. juni kl. 15.00 i Odense.


