
 

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 

54. bestyrelsesmøde 

IDA mødelokaler 

København 

 

 
 

Deltagere: Jens Retpen, Ole Ovesen, Stig Storgaard Jacobsen, Snorre Stephensen, Frank Madsen 

og Mogens Berg Laursen (ref). Under pkt ”0” desuden: Søren Solgaard (DSHK rep. i DHR) og 

Anders Odgaard (DSHK rep. i DKR) 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

Drøftelse af årets hofteregisterrapport og knæregisterrapport med DSHK repræsentanter i 

styregrupperne Anders Odgaard og Søren Solgaard 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (120615)  

 

 

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Financiering af trykning af registerrapport 

Tysk link til survey vedr bone mineral density og alloplastik 

 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

Intet modtaget 

 

    4.  Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg 

 Opdatering ved Snorre (KKR vedr hoftearthroskopi ?) 

 

  

5. Fase 4 uddannelse 

Opdatering ved formanden.  

Videre strategi for kortlægning 

 

   6.   Hjemmesiden.  

 Overgang til DOS regi, opdatering  

’  

7.  Økonomi & medlemsantal:  

Status  ved Ole 

  



8.  DOS kongressen 

                 symposium 

                 Generalforsamling  

 

9.   Kommende symposier og kurser 

Drøftelse næste års symposium ved DOS kongressen. Mulige emner 

     

   10.  MOM igen igen 

        

 Revision af flowchart med evt ændret opfølning udover 10 år 

      

11. Drøftelse af DSHK’s fremtidige mål og strategier 

Skal DSHK ændre strategi ? Selskabet er meget reaktivt (ikke reaktionært) forstået på 

den måde at vi reagerer på henvendelser og forespørgsler fra f.eks DOS og 

sundhedsstyrelsen. Skal selskabet være mere proaktivt. Skal vi blande os mere, og hvis 

så hvor og hvordan. Overvejelser siden sidst ?. Fase 4 uddannelse, supplerende 

faglige møder/kurser 

 

12. Næste Møde. 

13. Evt 

 

Referat 

 

 SS gennemgang af DHR årsrapporten 
o Diskussion af forskellige nye indikatorer, og evt. registrering på kirurg niveau 

 AO gennemgang af DKR årsrapporten 

o Dårlige data fra ét privathospital (igen) – der er sendt opfordring til regionerne og 

sundhedsstyrelsen om at agere på dette. 

o Demonstration af stregkode registrering til registeret. 

 

1. Godkendelser 

a. Dagens dagsorden, og referatet fra seneste møde godkendt uden kommentarer 

2. Meddelelser fra formanden 

a. Anmodning fra DHR om finansiering af publikation af den trykte årsrapport. 

i. Vi går til sponsorerne (OO), betaler, også for DKR årsrapporten, men 

meddeler samtidig (JR) at vi anbefaler at man i fremtiden overvejer ren 

elektronisk publikation. 

b. Anmodning fra osteoporoseprojekt – i fremtiden udsendes den slags i nyhedsbreve, 

hvis formålet vurderes plausibelt. 

3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

a. SSJ forespørger om evidens for alloplastikkirurgi som dagkirurgisk indgreb. 

i. Skal DSHK kræve at der fremlægges evidens, inden noget sådant 

implementeres udenfor protokol? 

ii. Bestyrelsens holdning er at alle ændringer i behandlingsforløb omkring 

alloplastikpatienter bør være evidensbaseret. Dette nævnes i formandens 

mundtlige beretning til generalforsamlingen (JR) 

b. RSA pistoler 

i. MBL forespørger om mulighed for brugeranalyse i forbindelse med 

forsknings/udviklingsprojekt om RSA pistoler. Der udsendes et link til 

undersøgelsen i næste nyhedsbrev. 

4. DOS kvalitetsudvalg 



a. 4 KKR bliver forelagt på DOS generalforsamlingen – svage anbefalinger, men gode 

retningslinjer. 

i. Efterlysning af forslag til de næste KKR i vores område drøftes til 

decembermødet.  

5. Fase 4 uddannelse 

a. Formanden arbejder videre med dette til næste møde. 

6. Hjemmesiden 

a. Sponsorer villige til at fortsætte selvom de ikke kan være på hjemmesiden, men kun 

kan exponeres på nyhedsbreve. 

7. Økonomi og medlemstal 

a. Ingen ændringer siden sidst. 

8. DOS kongressen 2015 

a. Gennemgang af tidsplan for symposiet. Justeringer af de enkelte taleres tid på 20 

minutter som også skal indeholde case-præsentation, og mulighed for ca 2 minutter 

opklarende spørgsmål. 

b. Jens Stürup foreslås som ordstyrer (har accepteret), OO og SS er på valg, bestyrelsen 

foreslår at suppleant Claus Emmeluth genvælges (har accepteret). 

c. Bestyrelsesmiddag onsdag den 21. JR og SS beslutter hvor! 

d. Formandens beretning efter samme læst som sidst, med en løftet pegefinger om 

dagkirurgi. 

9. DOS kongressen 2016 

a. Emner til knærelateret symposium diskuteres på decembermødet. 

10. MOM 

a. Bestyrelsen anbefaler at der efter 10 år fortsættes med kontroller med 5 års 

intervaller af de asymptomatiske patienter, evt. som telefonkontrol efter ion-måling 

og røntgenkontrol. 

11. Mål og strategier 

a. Ikke nået 

12. Næste møde 

a. 21. oktober kl 7.30 

13. Eventuelt 

 

 


