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1: Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsorden godkendt. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 23 -10 -12 godkendt. 
 
Referat fra Generalforsamlingen 24 -10 -12 blev nævnt, men skal godkendes på næste  
Generalforsamling. 
 
DSHK har konstitueret sig: Formand SS, næstformand JR, kasserer OO, Webmaster AO, 
Medlemmer af bestyrelsen SJ og MBL 
 
2: Meddelelser fra formanden: 
 
Vedr. Palacos R+G pro:  
LMS har anmodet Heraeus/Viking om klinisk dokumentation for den specifikke cement incl 
blandesystem. Det blev oplyst at der afholdes møde i sagen 18 -12 -12 i LMS med deltagelse fra  
Heraeus/Viking, LMS, DOS og DSHK. På dette møde må man jo så se om der kan fremlægges 
noget, der ændrer den hidtidige holdning fra både DOS/DSHK og LMS. 
 
RADS sagen.  
Der var afholdt møde mellem RADS sekretariatet og DOS 08 -11 -12 og man er blevet enige om at 
foretage en revurdering af behandlingsvejledningen. I de kommende møder vil DOS blive stærkere 
repræsenteret, dels fortsætter det tidligere udpegede medlem af DOS Steen Mejdahl og herudover 
går formanden for DOS Søren Overgaard og et ad hoc medlem Frank Madsen ind i arbejdet. 
 
Re-call fra Zimmer ang. Specifik knækomponent. 
DSHK har modtaget meddelelse om lot-specifik recall af Zimmer NexGen Stemmed 
Nonaugmentable tibia-komponenter. De danske sygehuse, der har anvendt de pågældende lot-
numre, er blevet kontaktet direkte af Zimmer. I Danmark er der kun anvendt  4 af disse proteser. 
AO har lagt meddelelsen på hjemmesiden 
 
 
 



 
Anvendelse af femurstem med modular neck 
Det var, via EFORT(Labeck) og LMS, kommet frem at der var registreret 502 stem med såkaldt 
modular neck siden registreringen heraf blev indført i 2009. Der var allerede reaktioner fra  
Gentofte, Farsø og Ålborg. Det viser sig at der med meget stor sandsynlighed foreligger et problem 
med fejlregistrering. Fejlregistrering kan dels forekomme som en simpel fejlplacering af en 
markering på indberetningsskemaet. Herudover kan der være reel tvivl om hvordan et stem med 
såkaldt sleeve adapter skal rubriceres. Tilbage står dog at der i DK er anvendt stem med modular 
neck i perioden fra 2009. Det præcise omfang kendes endnu ikke. Sagen illustrerer med al 
tydelighed at der bør sættes skub i arbejdet med digital registrering via stregkoder af anvendte 
implantater 
 
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
ingen 
 
4: Meddelelser fra DOS kvalitetsudvalg: 
ingen 
 
5: MoM sagen: 
Intet væsentligt nyt siden bestyrelsemøde 23 -10 -12. 
  
6: DOS kongressen: 
Der var stor tilfredshed, dels med DSHK arrangementer og DOS kongressen. 
 
7: Hjemmesiden 
AO kunne vise en oversigt over antallet af besøg på hjemmesiden (indlogggede) måned for måned  
 
8: Medlemstal og økonomi:  
Intet nyt bortset fra at OO som kasserer er oprettet som ny kontakt til DSHK i Lægeforeningen. 
Vores konto skifter dog først fra 01-01-13 fra CR til OO. 
 
9: Trykning af Hofte- og knæ-årsrapporterne 2011:  
Ifølge CR er trykningen betalt og pengene skal så retur fra vores sponsorer (SS?-OO?) 
 
 
10: Symposium 2013: 
Det indkomne forslag blev drøftet.  
 
 DSHK symposium næste år?  

Emneforslag: Ibrugtagning af nye implantater/valg af implantat. Symposiet kunne 

centreres omkring:  

� lovgivning (person fra Lægemiddelstyrelsen) 

� beslutningsgrundlag 

o eksperimentelle undersøgelser  (foredragsholder ?) 

o randomiserede undersøgelser  (foredragsholder ?) 

o overlevelelskurver (professor Svend Kreiner delvis tilsagn) 

o  

� skadevirkning af for sen ibrugtagning (Henrik Malchau ad Longevity) 

 
Man var enige om at selve emnet fortsat vurderes at være en god ide og vil tiltrække mange 
interesserede. Man drøftede om emnet skulle have en anden titel uden vi dog lagde os fast. 
Herudover blev det hurtigt klart at der manglede et punkt som skulle omhandle økonomi og udbud. 
Hvem der evt kunne byde ind som foredragsholder på dette punkt står dog hen til senere drøftelse. 
Endelig var der stor tilfredshed med at overlæge Jens Retpen påtog sig opgaven med at 
planlægge dette symposium 



 
 
 
 
 
. 
 
11: Næste møde:  
 
IDA: 15-02-13  kl. 9.30 til 12.30.  
 
 


