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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 6. juni 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Rapport fra foreningens repræsentanter i DHR 
 

4. Gensidig information 
 

5. Opdatering fra DOS kvalitetsudvalg og uddannelsesudvalg 
 

6. Drøftelse af høringssvar vedr NKR vedrørende ikke kirurgisk 
behandling af hofteartrose (SST reaktion på høringssvar) 

 
7. Hjemmesiden, status 

 
8. Fase IV uddannelse 

 
9.  Formidling af konklusioner fra sidste års symposium 

 
10.  Specialedagen 2016, valg, input til formandsrapport 

 
11.   Fri til DOS 

 
12.   Symposium 2016 

 
13.   Nyt IT system i region hovedstaden og region Sjælland, har DSHK en         

mening  ? 
 

14.  Økonomi,  
 

15.   Eventuelt 
 

16.   Næste møde 
 



Referat 
Deltagere: DHR/DKR repræsentanter Søren Solgaard og Anders Odgaard 
(kun under pkt 3), og fuldtallig bestyrelse: Jens Retpen, Ole Ovesen, Frank 
Madsen, Snorre Stephensen, Stig Storgaard Jakobsen og Mogens Berg 
Laursen. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 6. juni 
 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
Rettet nummer, ellers godkendt. 

 
3. Rapport fra foreningens repræsentanter i DHR/DKR 

 
Søren Solgaard fremlagde DHR rapporten – diskussion om den dårlige 
rapportering af MoM data. DSHK anbefaler at det opretholdes som et krav at 
disse bliver indrapporteret – evt med kontrol via registerets mangellister.  
Trykt udgave diskuteres ved generalforsamlingen i forbindelse med 
formandens beretning. CPR lister skal sendes til alle afdelinger over alle 
afdelingens tidlige revisioner (2 år) mhp audit.  
Anders Odgaard fremlagde DKR rapporten – diskussion om evt patient (-
forening) medinddragelse i styregruppen. CPR lister skal sendes til alle 
afdelinger over alle afdelingens tidlige revisioner (2 år) mhp audit. 
Gennemgang af implantatregistreringen. Problem med nationalt implantat 
register som er meget uambitiøst, og slet ikke kan matche den datakvalitet 
og patientsikkerhed som vore registre kan sikre. DSHK bestyrelsen 
rundskriver en udtalelse til dette nationale register snarest muligt. 

 
4. Gensidig information 

 
Formanden: Henvendelse fra sundhedsøkonom Helene Hedensted, som 
udbeder sig fagpersoner til et nationalt samarbejde om en PROM-baseret 
afregningsmodel som man tænker på sigt kan erstatte DRG 
afregningsmodellen. Vi peger på Anders Odgaard og Søren Overgaard. 
DOS har bedt os udpege medlemmer til den næste internationale PJI 
konference: Vi kan foreslå både Jeppe Lange og Morten Boye Petersen. 
Sekretæren: Har deltaget i DOS UDDU’s første, men nu årligt 
tilbagevendende kursusledermøde. Aflægger kort referat herfra, herunder 
DSHKs opgave med at udpege kursusleder hvert tredje år. For fremtiden skal 
dette annonceres ved generalforsamlingen året før – så interesserede 
afdelinger kan nå at byde ind, så den udvalgte afdeling kan sende en 
observatør til det sidste kursus som den afgående afdeling afholder. Vi har 
fået henvendelse fra Vejle, ved Claus Varnum, som udvælges til at være 
kursusleder i 2018-19 og 20. Dvs at vi på generalforsamlingen i 2018 skal 
gøre medlemmerne opmærksomme på at der skal findes en afløser senest i 
efteråret 2019. Sekretæren som også er nuværende kursusleder giver 
besked til Claus Varnum. 

 



 
5. Opdatering fra DOS kvalitetsudvalg og uddannelsesudvalg 

 
Snorre: Kvalitetsudvalget regner med at KKR om ab- profylakse ved 
primæroperationer er færdig meget snart. Næste KKR på beddingen om 
PAO-kirurgi – med udgangspunkt i vores symposium fra 2015 – Stig melder 
sig som interesseret. 

 
 

6. Drøftelse af høringssvar vedr NKR vedrørende ikke kirurgisk behandling af 
hofteartrose (SST reaktion på høringssvar) 
 
Kun kortfattet nævnt – ingen yderligere diskussion 
 

7. Hjemmesiden, status 
 

Vi får oprettet et log-in sikret lukket rum, i første omgang kun for bestyrelsen, 
men på sigt med adgang for alle medlemmer. 
 

8. Fase IV uddannelse 
 

Tekniske blokeringer har bremset projektet, som dog fortsat synes uhyre 
relevant 

 
9.  Formidling af konklusioner fra sidste års symposium 

 
Publikationen under review 

 
10.  Specialedagen 2016, valg, input til formandsrapport 

 
Formanden rundsender liste med overskrifter, som kan kommenteres af 
bestyrelsen inden den endelige formulering. 

 
11.   Fri til DOS 

 
Det nævnes under formandsberetningen at det er en uskik at lægge 
hindringer i vejen for kolleger der ønsker at dygtiggøre sig fagligt, og at 
afdelingerne må prioritere DOS kongressen ved at køre på minimums 
bemanding i de tre dage. Evt ved at øge produktionen før eller efter, hvis det 
kan være et argument overfor administrationerne 

 
12.   Symposium 2016 

 
Der er tjek på alle poster 

 
13.   Nyt IT system i region hovedstaden og region Sjælland, har DSHK en         

mening? 
 
Nej 

 
14.  Økonomi 



 
Det går fint. 

 
15.   Eventuelt 

 
Intet til referat. 

 
16.   Næste møde: 

 
Onsdag den 26. oktober 2016 kl 8:00-9:00 på Hotel Radisson i forbindelse 
med DOS kongressen 
 
 
Således opfattet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogens Berg Laursen 

 
 


