
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Referat fra 39. bestyrelsesmøde

14. september 2012 
København

Tilstede: Søren Solgaard (ss), Ole Ovesen (oo), Anders Odgaard (ao), Henrik Husted (hh), Jens 
Repten (jr) og  referent Camilla Ryge (cr) 

DAGSORDEN

1: Godkendelse af dagsorden:  

2: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (27.4.2012) 
JR udsender notat ang. Antitrombotisk/profylaktisk behandling. Ny arbejdsmail har  
skabt problemer med at få det ud inden dette møde. 
Udsendes som nyhedsmail af AO efter dagens møde.
Referat godkendt. AO lægger det på hjemmesiden

3: Meddelelser fra formanden:
a. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nationale retningslinjer for knæartrose.

Status: Arbejdet er udsendt til høring, men der er usikkerhed om hvem det er sendt  
til. DSHK har ikke modtaget det!

b.  Orientering fra LVS ang. Speciallægeuddannelsen.
 Til orientering

c. DOS har anmodet om forslag til emner ved EFORT mødet i London 2014.
Fremsendt forslag om patellofemoral artroplastik v. AO, samt MoM ved Søren  
Overgaaard. 

         e.  DSHK er blevet bedt om at udpege en foredragsholder til DOS symposium om 
evidens       

Vi har peget på Henrik Malchau, som vender hjem til Sverige fra USA. Han har accepteret.  
DOS tager sig af det praktiske.

         
d. Henvendelse fra Søren Overgaard ang. nyt blandesystem til knoglecement.

Palacos har introduceret et nyt blandesystem og DSHK er blevet bedt om at tage  
stilling til om der foreligger den fornødne dokumentation før salg og ibrugtagning.  
Sagen blev drøftelse. Der mangler dokumentation for at det nye system virker i  
klinikken. Situationen er helt analog til tidlige bonelock, hvor blandesystemet var  
mistænkt for at være årsag til problemerne. Refobacin bonecement plus skabte også  
en lignende diskussion. MoM sagen har også rejst krav om kliniske data. SS svarer  
Søren Overgaard at vi savner kliniske resultater og derfor ikke mener det nye system  
bør tages i brug før nogle sådanne foreligger.



4: Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
HH forsvarer disputats 28.9. kl 14.00 på Hvidovre Hospital 

          5: Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg

Møde d. 26.9. vedr. kliniske retningslinier 

6: ASR / Mom sagen.

Sagen tilsyneladende faldet lidt til ro her under sommerperioden, men DR arbejder  
vist nok stadig med sagen.

Patientforsikringen har efterhånden modtaget omkring 200 MoM sager, som i de  
fleste tilfælde bliver anerkendt. 
Aktuelle tiltag drøftes under registrene.
Der kommer løbende nye studier, som antyder at pseudotumorforekomsten generelt er  
højere ved MoM proteser end hidtil antaget. Studie fra Holland og endnu  
upublicerede data blev fremvist af OO. Et belgisk studie har set på grænseværdier for  
CrCo som måske bør ligge lavere end de 7µmol som idag er cut-off grænse.

Trine Torfing er førende i DK mht at scanne og tolke hofter i pseudotumor diagnostik.  
De fleste MR scannere kan opdateres med software, diskussionen er pågående. Ved  
stormøde i Gent var UL den metode, der generelt blev anvendt, da det er den, der er  
tilgængelig på de fleste sygehuse. Volumen CT er også en modalitet, der ofte  
anvendes, evt med MR som 'facitliste' ved patologiske fund.

DSHK skal sørge for at holde flowchartet og vejledningen, der er addendum til  
referenceprogrammet a'jour. Indtil videre foretager vi os ikke andet pro-aktivt.

7.     DOS Kongressen
Forslag om at udvide/afkorte rapporten fra DHR og DKR for at give plads til indlæg  
omkring registrene: AO finder, at der er mange nyheder og emner til drøftelse ved  
registerberetningen, og ser nødig denne afkortet. Det bliver således svært at finde tid i  
DSHK regi. 
Ideen om et senere symposium/foredrag vedr. overlevelseskurvers validitet og tolkning  
samt registrenes juridiske betydning ved anbefalinger blev diskuteret og fundet  
interessante. Mulige foredragsholdere kunne være professor Svend Kreiner,  
Biostatistisk Institut samt Hans Peder Graversen fra Kompetencecenter Nord
Emnet skal huskes til et senere møde.

Booking af lokaler? CR: alt er på plads.
Vore aktiviteter. CR lægger tidsplan på hjemmesiden. (Registre, kaffepause,  
Symposium.)
Annoncering af Generalforsamling på egen og DOS hjemmeside OK 
Symposium om Accelererede patientforløb: Programmet er på plads og annonceret i  
bulletinen
Udpegning af potentielle Chairmen til DOS kongressen ligeledes OK.

Generalforsamling i DSHK
o Dagsorden. Jens Erik Varmarken er ordstyrer



o Nyt bestyrelsesmedlem og dermed valg af suppleant (HH 
afgår)

o Mogens Berg Laursen indstillet og har sagt ja.
o Snorre Stephensen har sagt ja til at blive suppleant
o Camilla Ryge ønsker at udtræde, og bestyrelsen skal indstille  

et yngre læge medlem – se nedenfor
o Vi har modtaget henvendelse fra YODA, som gerne vil stå for  

udpegning af et Yngre Læge medlem. AO foreslår Stig  
Storgaard Jacobsen. YODA tilbydes at stille med medlem(SS)

o Konstituerings forslag: kasserer og sekretærposter diskuteres  
ved næste møde før GF

o Bestyrelsesmiddagen: Tirsdag den 23.10 kl. 19.30 efter næste  
møde. HH kommer ikke da han har fødselsdag. Suppleanten 
inviteres også (SS).

o Udkast til formandsberetning blev fremsendt før mødet og  
publiceres senere som nyhed på vores hjemmeside.

 8.  Hjemmesiden. 
Der er udsendt flere nyhedsmails og GF og symposium er annonceret rettidigt.

9.  Økonomi & medlemsantal: 
CR redegør herfor: P.t. 146 medlemmer
Sponsorkontrakter m.m. CR har ikke genforhandlet kontrakten m Zimmer istedet for  
NMS. NMS fjernes fra hjemmesiden.

10.  Nyt fra registrene: 
Nyt fra DHR. Årsrapporten for 2012 (patienter opereret i 2011) er færdig og har jf.  
tidligere korrespondance været genstand for nogen diskussion i styregruppen, specielt  
hvad angår evt. anbefalinger. Formanden og JR er medlemmer af styregruppen og  
har været meget tilbageholdende med at registeret afgiver egentlige anbefalinger  
vedrørende behandlingskoncepter til enkelte patientgrupper. Dels har det været deres  
opfattelse, at signifikansen har været overordentlig beskeden, at den veksler år for år,  
samt i særdeleshed en bekymring for at bortdømme afdelinger som har gode  
resultater, f. eks. ved brug af cementløse proteser. Dette har været baggrunden for  
overvejelserne omkring supplerende indlæg ved registerrapporterne, men tiden  
tillader ikke dette i år.
Emnet blev diskuteret indgående
.
Registeret arbejder intensivt med kontakt til radiologerne og patologerne ang.  
supplerende registrering af billeddiagnostik og evt. fælles retningslinjer for  
patologisvar som udløber af MoM sagen. Næste møde i DHR er den 17.9.
JR og SS sender opdatering rundt til DSHK bestyrelsen efter d. 17.9

    12.  Kommende symposier og kurser
Er der nogen aktivitet i YODA? Camilla har igen fremsat vore tilbud om  
kursusaktivitet til YODA
DSHK symposium næste år : et oplagt emne er statistik og tolkning af kurver, data  
og confounder, jf. punkt 7 og pkt 10.
Ibrugtagning af nye produkter og implantater. Enighed om at dette emne er meget  
relevant



13. Næste møde: Tirsdag d. 23.10 kl 16-18.30 hos IDA

14. Evt.: Intet


