
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi

Referat fra 30. bestyrelsesmøde

Afholdt den 15. september 2010, kl. 14.00 – 17.00 på Restaurant Under Lindetræet, 
Odense.

Deltagere: Søren Overgaard, Søren Solgaard, Anders Odgaard og Christian 
Pedersen.
Afbud fra Henrik Husted og Camilla Ryge.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er tilrettet og kan nu publiceres.

3. Meddelelser fra formanden
a) ASR™ XL Acetabular System og DePuy ASR™ Hip Resurfacing System fra Depuy 

er blevet tilbagekaldt på baggrund af data fra det australske register i 2008, hvor 
der er en dobbelt så høj revisionsrate som ved Birmingham Hip (12 % efter 5 år) og 
forhøjet indhold af metalioner i blodet hos nogle patienter. For detaljer om recall og 
firmaets håndtering, se www.depuyasrrecall.com eller DePuys hjemmeside. 
Bestyrelsen finder, at DePuy har håndteret sagen om ASR protesen nydeligt. ASR 
recall vil blive bragt på DSHKs nyhedsliste. Lægemiddelstyrelsen er orienteret af 
distributøren Protesekompagniet. Vi anbefaler, at der enkelte afdelinger der har 
anvendt protesen tager kontakt til de opererede patienter efter anvisningerne fra 
Depuy. Emnet Metal-Metal artikulationer vil blive diskuteret på generalforsamlingen.

b) Laminær airflow. Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der vil se på 
laminar airflow. Litteraturen vil blive gennemgået. Jens Erik Varmarken vil deltage i 
mødet. Der vil blive udarbejdet en rapport, der udkommer den 29. oktober 2010, 
med høring frem til den 9. november for kommentarer. Det er bestyrelsens 
holdning, at man skal se på 1) Hvad der er dagens standard og 2) Hvad skal der til 
for at ændre standarden. Anders Odgaard vil fremsende link fra det New 
Zealand’ske register omkring infektion og laminar airflow.

c) Specialeplanen. DSHK har sendt brev til Sundhedsstyrelsen omkring den sidste 
udmelding.

d) To bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktet af en journalist, der har spurgt til en 
betydelig højere infektionsrate og revisioner af alloplastikker på et privathospital. 
Det er bestyrelsens holdning, at man skal være varsom med at drage konklusioner 
på baggrund af enkeltobservationer, og at indikationen for revision er relativ. Der 
henvises også til punkt 3f i referatet fra 29. bestyrelsesmøde.

e) Dansk Medicinsk Selskab. Der er repræsentantskabsmøde den 18. november. 
DOS har 10 repræsentanter, og specialeselskaber har nogle yderligere.

f) Målbeskrivelse. Alle mål er taget til efterretning. Det foreslås, at der laves i alt 4 
kompetencekort: To for THA om det operative og det ambulante, og ligeledes 2 for 

http://www.depuyasrrecall.com/


TKA om det operative og det ambulante. Søren Solgaard har efterfølgende lavet 
dette forslag til kompetencekort for THA (med forbehold for layout):

Uddannelsessøgendes navn……………………………………………………………
CPR……………….-……………

Kompetencekort til hoveduddannelsen: Hoftekirurgi: Primær total hoftealloplastik

Kan foretage præoperativ vurdering og information af patienter, som skal have foretaget total 
hoftealloplastik, herunder protesekoncept, komplikationer, overlevelse og efterbehandling

Kan under supervision udføre total hoftealloplastik fra lejring til tilbageflytning til seng. 
Kan udfærdige postoperativ plan, herunder operationsbeskrivelse, nødvendige registreringer samt 
postoperativ observation og mobiliseringsplan.

Kan diagnosticere og redegøre for umiddelbare postoperative komplikationer (blødning, luksation, 
fraktur).

Kan planlæge udskrivelse, optræning og kontrol samt nødvendige registreringer (epikrise, EPM, 
m.m.)

Kompetencekortet vedr. primær total hoftealloplastik er gennemført tilfredsstillende
Supervisor
Underskrift
.................................................................
Nøgleord
Røntgenbilleder i to planer mhp. degenerative forandringer, CE-vinkel mhp hoftedysplasi på bækken AP
Præoperativ planlægning og templating, Peroperativ stabilitetsvurdering: off-set, halslængde
Postoperative vurdering røntgenbilleder: Stem: valgus-varus, cup: inklination, anteversion
Forreste og bagerste luksation : røntgen i to planer
Komplikationer: Nervepåvirkning, luksation, aseptisk og septisk løsning

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Henrik Husted har i en mail set på forhold omkring administration af antibiotikaprofylakse 
og andet omkring infektion. Det vil blive taget op på næste møde.

5. Generalforsamling og Årsmøde 2010, - DOS Bulletin
a. Gennemgang af dagsorden. Jens Erik Varmarken foreslås som dirigent. 
b. Valg/genvalg, suppleanter og revisorer. Under punkt 9, valg til bestyrelse foreslås Ove 
Olesen som ekstra suppleant, idet Søren Overgaard kan blive foreslået som næstformand 
i DOS. Under punkt 10, valg af revisor foreslås Otto Langhoff.
c. Formandens beretning. Blev gennemgået.
d. Gennemgang af symposierne: Peri-prostetiske frakturer (samarbejde med DOT & DOS- 
Symposium 2010) & Patientklagenævnet og Patientforsikringen: DSHK Symposium 2010. 



Anders Odgaard udsender program via maillisten til alle. Der er indhentet sponsorstøtte, 
der dækker udgifterne til fraktursymposiet.

6. Tilbagemelding fra Ad hoc udvalg ved MoM
Der har været afholdt 2 møder, og der er ved at blive lavet en udredningsstrategi. Der er 
deadline om 14 dage, hvor efter skriftet vil blive sendt til DOS og DSHK medlemmer til 
høring.

7. Hjemmesiden
Der er intet nyt siden sidst.

8. Økonomi & medlemsantal
Status for økonomi blev gennemgået, og der er p.t. 141 medlemmer og 3 i 
kontingentrestance. Selskabet har nu indestående på kr. 77.000. Udgifterne har været 
mindre end forventet, og skyldes primært at der som anført er indhentet sponsorstøtte til 
symposium. DSHK afholder middag med foredragsholderne ved symposiet.
Det foreslås, at DSHK initierer en studietur til England, for at indhente praktisk information 
omkring PROM. 

9. Nyt fra registrene
Der arbejdes på at indføre stregkodesystem og katalognumre til registerbrug via Den 
ortopædkirurgiske Fællesdatabase.

10. Kommende symposier og kurser.
Kursus for yngre læger vil diskuteret ved næste møde, ligesom ideer til symposieemner i 
2011 er velkomne.

11. Eventuelt
Der var ikke yderligere.

12. Næste møde
Tirsdag den 26. oktober på Hotel Radisson, København i forbindelse med DOS mødet. 
Mødestart kl. 9. Lokale meddeles.

Referent: Christian Pedersen


