
Referat fra 2.bestyrelsesmøde i DSHK
SAS Radisson Scandinavia København, 24. og 25.oktober 2002   

 Deltagere: Per Kjærgaard-Andersen PKA, Henrik Schrøder HS, Niels Wisbech Pedersen NWP,

                   Kjeld Søballe KS og Jens-Erik Varmarken JEV samt Kenth Esbensen KE u. pkt. 2 

1. Godkendelse af referatet fra mødet 10.09.02. Dette punkt blev udsat til næste møde. 

2. Mødet med KE faldt gunstigt ud. Der blev diskuteret muligheder, og man var enige om at en 
hjemmeside primært skulle være med et fagligt sigte. Man blev enig med KE om, at han og JEV 
skulle arbejde videre med et oplæg, blandt andet med inputs fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Økonomien blev berørt, og med det oplæg fra KE, at et domænenavn formentlig prismæssigt ligger 
på ca. 1200,- pr. år. Honorar til KE er ikke aftalt endnu, men der er ikke umiddelbart tegn på at det vil 
være uoverkommeligt for selskabet. 

3. Evaluering af Knækurset i Vejle 10.09.02. Punktet blev udsat.

4. Opfølgning på uddelte arbejdsopgaver. PKA havde skrevet breve til DOS´s bestyrelse vedr. DSHK´s 
tilknytning til registrene og om vi skulle stille os til rådighed med personer til et knæalloplastik 
referenceprogram. DOS havde svaret, at det var naturligt, at selskabet havde en tilknytning til 
registrene. I DKR havde man allerede udpeget HS som deltager i styregruppen, hvilket bestyrelsen 
bifaldt. HS fortalte, at DKR modtager rapport fra Sveriges register hjemmesideadressen 
www.ort.lu.se/knä.
DOS vil kontakte registrene om disse tiltag. Til DHR blev man efter lodtrækning enige om, at PKA 
skal deltage.

Det andet brev omhandlede knæreference-programmet. DOS modtog dette udspil med tak, som 
følge af dette blev vi enige om at udpege en styregruppen bestående af HS, NWP og Christian 
Pedersen, Disse vil udpege og udvælge personer landet over til at deltage i dette projekt. DOS 
havde det håb, at man kunne præsentere programmet til forårsmødet 2004, nok er lige lovlig 
optimistisk. Programmet skal være valideret med evidens angivelser. 
Man fandt at osteotomierne naturligt hørte til i dette arbejde. HS vil udarbejde forslag til en titel og 
maile den rundt inden det næste bestyrelsesmøde i DOS 28.11.2002.
Der var positiv tilbagemelding på vores forslag til ændringer i uddannelsesprogrammet. Der var 
efterlyst kompetencelister, hvilket PKA og KS vil udarbejde.

5. Næste møde blev fastsat til 27.februar 2003 kl.14.00 i Odense. 

6. Eventuelt. Symposiet om mobile bearings ved knæalloplastik blev gennemgået og der var enighed 
om at 1 time var det optimale. Programmet blev diskuteret. JEV ville tage kontakt til Køge om deres 
erfaringer med LCS. 

Med venlig hilsen
Jens-Erik Varmarken

http://www.ort.lu.se/kn?

