
*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
38. bestyrelsesmøde

27.april 2012 kl. 9.30 – 12.30
IDA mødecenter

Kalvebod Brygge
København

Referat.
Tilstede: Søren Solgaard(SS), Jens Repten (JR), Henrik Husted (HH), Camilla Ryge (CR)

    Afbud: Anders Odgaard (AO)
    Referent: CR

1. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (20.1.2012) 
*Pkt 4: JR mangler oplæg – vi sætter i stedet et link til det på hjemmesiden. JR laver  
et oplæg til link som AO bedes sætte på knee.dk
*Ref godkendt og AO bedes om at lægge det på hjemmesiden og opdatere listen..

2.  Meddelelser fra formanden:
a. Sundhedsstyrelsen arbejdsgruppe for nationale retningslinjer for knæartrose.

*HH representeret i arbejdsgruppen og arbejdet nærmer sig afslutningen.

b.   Månedens forsker 
Såvel DOS som DSHK har fremsendt forslag til Månedens forsker (HH).
Indlægget er accepteret til Ugeskriftet.

*Indlægget ikke publiceret endnu!

                  c.   Høring over Medicntilskudsnævnets indstilling.
Svar udarbejdet og fremsendt med kopi til bestyrelsen.

*SS har sendt høringssvar

d. Forespørgsel fra Ole O ang. Flowstuer.
Formanden har svaret

*SS henviste til MTV rapporten der blev udfærdiget sidste år, hvor der ikke er noget  
entydigt svar om flowstuer. De steder der er besluttet nye operationsstuer, ser det ud  
til at der ikke bliver bygget flowstuer.



e. Forespørgsel fra Poul T. Nielsen, Ålborg ang. Regler for ubrugtagning af nye 
produkter.
Formanden har svaret i første omgang, men der har været kontakt til Søren  
Overgaard ang. et symposium om emnet til DOS kongressen.

*PTN har konkret adspurgt om fremgangsmåden for ibrugtagning af en ny protese,  
når man er forbi de indledende randomiserede RSA studier. Der bør lavet et  
møde/symposium til diskussion af hvorledes fremgangsmåden bør være.

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen modtaget 

5. Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg
*Se pkt 1
 
.

3. ASR / Mom sagen.
Status:

Referat fra fællesmødet mod DOS bestyrelse: 
*Rigtigt godt møde! God styring og meget givende indhold og konklusioner.
* JR bragte ressourceforbruget frem. Hvem skal betale – har klinikkerne opbakning i  
baglandet (hospitalsledelserne/regionerne) til at få dækket noget af merudgifterne??  
Gentofte registrerer opkald, reoperationer, blodprøver mm. Region Hovedstaden har  
ikke meldt noget ud. Region Syd har meldt klart ud hvad de forventer. Opfølgning af  
patienterne kommer til at fylde rigtigt meget i de store klinikker frem over. ASR  
patienternes udgifter refunderes fra DePuy.
*OO har fundet en ny opgørelse m 8 års opfølgning på MOM som IKKE viser øget  
cancerrisiko – Enighed om at disse relevante nye artikler publiceres som nyhedsbrev  
fra DSHK. Link sendt til AO mhp dette..

Fællesudtalelsen fra DSHK og DOS
*Forligger og bør følges af alle
Formandens redegørelse til Hovedstadsregionen:
 *SS har fremsendt den til Gentofte hospitals direktion som personligt dokument
Formandens redegørelse ang. Patientforsikring.
*Medført at ”Kontant” har bedt om aktindsigt i SS’s forhold. Kirurgerne opfordres til  
at genoptage gamle sager fra før MoM sagen. 
DSHK har drøftet skrivelsen til Patientforsikringen. Det er diskuteret hvorvidt pt der  
har vedvarende forhøjet ionmålinger og IKKE har andre klager også bør anmeldes af  
afdelingerne.
*14.5 møde i hofteregistret som har registrering af MoM patienter på dagsordnen.

Seneste Kontanten, klage til Pressenævn?
*et selskab kan ikke klage til pressenævnet. Presserådgiver på Odense Sgh har været  
ind over. 
Andre tiltag?
*MoM symposium – hvis DOS beder om et sådan siger vi selvfølgelig ja.

7.     DOS Kongressen



Booking af lokaler? 
*Vi har det store lokale  til 150 personer  onsdag 13-17.30 til symposium og  
generalforsamling
Vores eget bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 23.10 16-18.30  hos IDA (er booket) –  
Den efterfølgende middag arrangeres af SS. CR afmelder lokalet til tirsdagsmødet på  
SAS hotellet.

Vore aktiviteter. Gennemgang af tidsplan (SS + CR)
*symposium: 
13-13.45 knæregistret (AO). 13.45-14.30hofteregistret (SO). 14.30-15.00 kaffe 15.00-
15.30 generalforsamling. 15.30-17.30 symposium

Annoncering af Generalforsamling(CR + AO): 
*CR udfærdiger indkaldelse m dagsorden og AO bedes sætte annoncering på DSHK 
hjemmesiden som nyhedsbrev senest 1. september 12.
CR beder  Steen (dos web) om at annoncere generalforsamlingen på DOS 
hjemmesiden senest 1.9
AO beder CP om  referat + regnskab fra sidste GFog opdaterer hjemmesiden.
*Ordstyrer til GF: Jens Erik Warmarken – CR spørge
*Vin: HH køber vin til foredragsholdere

Symposium om Accelererede patientforløb (HH)
*HH fremlægger program som godkendes.  HH mailer til CR der får den annonceret  
på hjemmesiden og på DOS hjemmeside

Udpegning af potentielle Chairmen (OO)
*vi skal udpege 10 bedømmerer + 4 chairmen. OO sørger for at melde ind til  
DOS/Gitte inden 1.5

Generalforsamling i DSHK
*Nyt bestyrelsesmedlem og dermed valg af suppleant (HH afgår)
*Mogens Berg foreslås som nyt bestyrelsesmedlem
*Ny suppleant: Snorre Steffensen, Overlæge Gentofte spørges af SS

 9.  Hjemmesiden. 
Noget nyt?
*Hvorfor falder man ud når man går tilbage – vi spørger AO om det kan udbedres.

10.  Økonomi & medlemsantal: 
CR redegør herfor 
*146 medlemmer – 3 nye. Kun 5 kvinder er medlem i DSHK!Vores medlemsdatabase 
og maillister er nu opdateret.
Ssponsorkontrakter m.m. *CR går videre m ny kontrakt til Michael Persson/Zimmer. 

11.  Nyt fra registrene: 
Nyt fra DHR. 
*SS+JR møde i DHR. Ny rapport er på trapperne. 
Næste møde 14. maj 2012.
*MoM patientregistrering diskuteres på dette møde. 
*Knæregistret – AO ikke til stede.
*Stregkode indlæsning i registret kan ikke lade sig gøre af tekniske årsager.



    12.  Kommende symposier og kurser
     Er der nogen aktivitet i YODA?

 *YODA er igen informeret om at vi gerne vil hjælpe. Men der er ikke efterspørgsel  
efter alloplastikkurser for de yngste kollegaer. Måske de gamle E-kurser skal  
genovervejes.

    DSHK symposium næste år?
*Det smertende knæ (lang tids resultater)??

13. Næste møde: 
14.9 kl  9.30-12.30 hos IDA CR har booket

14. Evt: Intet


