
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Referat
16. juni 2010, kl. 14.00-17.00
Restaurant Under Lindetræet
Ramsherred 2, 5000 Odense C
Tilstede: Søren Overgaard (SO), Søren Solgaard (SS), Anders Odgaard (AO), Henrik Husted (HH), Camilla Ryge (CR)
Afbud: Christian Petersen
Referent: Camilla Ryge
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat godkendt med enkelte ændringer og klar til udsendelse
3. Meddelelser fra formanden
a) DOS bulletin: der er indsendt information vedrørende de 2 addendumer til
referenceprogrammet, dels omkring resurfacing alloplastikker, metal-metal
artikulationer og dels omkring antibiotika profylakse ved tandbehandling
b) DePuy har sat  deres resurfacing alloplastik ASR på ”put on hold”.
c) Skrivelsen omkring Learning curve i Region Syddanmark er nu igen kommet tilbage fra
Sundhedsstyrelsen, der ikke ønsker at tage stilling til problemstillingen, men anbefaler at
man henvender sig til det videnskabelige selskab DOS.
d) Der er nu komme tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen vedrørende forespørgsel
omkring lukkede cement blandesystemer. Man henviser til, at det - i forbindelse med
alle behandlinger - gælder om at udvise ildhu, omhu og samvittighedsfuldhed i
forbindelse hermed, og at man skal anvende dokumenter, der er klinisk dokumenterede
e) Laminar airflow: Benny Dahl, Rigshospitalet, har fremsendt en henvendelse vedrørende
laminar airflow systemer, idet man står foran at skulle ombygge operationsgangen på
Rigshospitalet. Det er fortsat standard, at man anvender laminar airflow stuer i
forbindelse med indsættelse af hofte- og knæalloplastikker.
f) Henvendelse fra journalist fra Berlingske Tidende: journalisten opsnappede en historie
fra Slagelse-kanten omkring mulig øget infektionshyppighed hos knæalloplastik
patienter opererede på privathospital. Dette blev tilbagevist.
4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
a) HH har sendt artikel til UFL og tandlægebladet vedr antibiotikaprofylakse
b) HH arbejder videre med udløberen af hans kronik i UFL vedr klinisk forskning
og de genvordigheder der i forbindelse med ansøgninger til LMS og etiske
komite. Der er måske udsigt til forenkling af systemerne, men intet endeligt
endnu
5. Generalforsamling 2010, valg – DOS Bulletin
a) Generalforsamling afholdes 27.10 i forbindelse med DOS mødet.
b) SO på genvalg og vil gerne stille op, men hvis SO bliver valgt til næstformand i DOS er
der behov for at suppleanten træder ind, af den grund vil DSHK spørge en ekstra om at
stille op som suppleant
c) DSHK’s bestyrelse ønsker en fast YL repræsentant. SS formulerer et forslag til
vedtægtsændring, der skal foreligge senest 6 uger før generalforsamlingen
6. Specialeplanen (Såfremt at den er sendt i høring)
Endnu ikke i høring. Såfremt den sidst fremsendte indstilling bliver det der kommer frem i
det endelige svar, vil DSHK opfordre til at man i fremtiden får knænære osteotomier og



unikompartmentielle TKA’er som hovedfunktion.
7. Alert MoM fra BOA og MHRA
SO referede kort alerten fra BOA og MHRA. De britiske kirurger ser ud til at følge de
anbefalinger. DSHK kan ikke på nuværende tidspunkt komme med anbefalinger vedr. de
1600 pt. der siden 2002 er registreret i DHR, men der nedsættes en adhoc arbejdsgruppe,
som indkaldes af SO. Følgende blev foreslået: Ove Olesen, Jeanette Penny, Michael Ulrich
Winther og SO
8. Revision af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen (side 32)
Forslag til ændringer – se bilag
9. Hjemmesiden
Hjemmesiden er opdateret, således at siden er blevet mere åben. Fem firmaer har pr. april
2010 tegnet sponsorat og figurerer derfor på hjemmesidens top. 97 ud af 140 medlemmer
har meldt sig til at have adgang til hjemmesiden.
Hvis vi skal have aktivitet på hjemmesiden, kræver det at vi selv er aktive. Det blev besluttet
at de seneste 3-5 nyheder skal stå listet op med link på forsiden.
10. Økonomi & medlemsantal
Foreningens kassebeholdning er ca 40.000 kr.
DSHK har nu 140 medlemmer og der har været en støt tilgang af medlemmer de sidste år.
11. Nyt fra registrene
LPK har været ”nede” gennem længere tid, hvilket har medført at DHR og DKR ikke har
sendt mangellister ud i lang tid.
Dækningsgraden pr. maj 2010 er relativt pæn for både knæ- og hofte registret.
Hofteregistret har en enkelt afdeling der på 4. år har meget lav dækningsprocent, de er nu
kontaktet personligt for at få rettet op på dette. I Knæregisteret er der ligeledes et center der
gentagende år trækker ned, disse er kontaktet.
SO er udpeget som nordisk repræsentant i EAR (europæisk register) og i foreningen af
internationale registre.
Både knæ og hofte registret har et stigende antal forespørgsler om register træk og analyser.
Aktuelt kan statistikeren slet ikke følge med disse forespørgsler. Muligehed for at kræve
betaling for analyser er en mulighed, så man kan købe ekstra statistikertimer.
AO informerede om udviklingen i PROM. Man har vundet første runde i ansøgningen hos
en stor fond, og kan derfor komme ind i slutspillet om store midler. Flere store foreninger
støtter op om registrenes PROM projekt og vi håber på at kunne få de første test på benen i
foråret 2011.
DKR regner med at have trykt årsrapport på benen før DOS mødet, DHR kun at have en
mundtlig raport klar.
12. Symposier og kurser
a. Peri-prostetiske frakturer i samarbejde med DOTS: DOS-symposium 2010
SO ahr tilsagn fra flere udenlandske foredragsholdere. Økonomien ikke hlet på
plads.
b. Patientklagenævnet og Patientforsikringen: DSHK-symposium 2010
SS har et nyt program på trapperne. Det bliver et meget afvekslende synposium med
cases, diskusioner og fortolkninger fra juristernes side.
c. Kursus YL Camilla Ryge
Den dårlige tilslutning til det aflyst kursus blev diskuteret. ”kedelig” titel, for mange
tilbud til de yngre læger, dårligt tidspunkt i foråret, godt A-kursus blev nævnt som
årsager.
Vi besluttede at arbejde frem imod et 2 dages kadaver kursus på panum vedr



knæalloplastik. AO og HH vil se på et tilsvarende brittisk kursus og komme med et
oplæg til august. CR kontakter derefter Jørgen Trannum på Panum, samt sidenhen
industrien.
Vi stiler mod kursus efterår2011
13. Eventuelt
Ingen emner
14. Næste møde
15.9 kl 10.15 med frokost i Odense
Camilla Ryge


