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REFERAT 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (090116)  
 - Godkendt uden anmærkninger. 
 

 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
 Implantatregistrering, opdatering 
- Vi gennemgår den kommende implementering af et nationalt implantatregister og 
støtter det fuldt ud, med fokus på at det kan kobles automatisk til de kliniske registre 
mhp. forenkle og sikre dataindsamlingen i registrene. 

 
3. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

Intet modtaget 
 

 
    4.  Nyheder fra DOS kvalitetsudvalg 

 Opdatering ved Snorre 
- Nye ideer til KKR – postoperative kontroller, fysioterapi præoperativ og 
postoperativ, lav præoperativ hæmoglobin, postoperativ nyrepåvirkning     

  
5. Fase 4 uddannelse 

Opdatering ved formanden.  
Videre strategi for kortlægning, herunder evt. udarbejdelse af relevant spørgeskema 
til relevante afdelinger 
- Formanden orienterer. Spørgeskema udsendes til alle alloplastik producerende 

afdelinger. Spørgeskema tilrettes og udsendes til godkendelse i DSHK bestyrelsen. 
 

   6.   Hjemmesiden.  
 Overgang til DOS regi, opdatering, habilitetserklæringer ? 



- Medlemslisten skal flyttes 
- Bestyrelsesmedlemmer skal linke til habilitetserklæringer? Jeg spørger Mogens. 
- Hvordan generes nyhedsbrevet på et lavpraktisk niveau? 
- Vi kan godkende hjemmesiden så den kan åbnes. 
- Stig Storgaard Jakobsen fungerer som webmaster. 

 
7.  Økonomi & medlemsantal:  

Status ved Ole 
- Stabilt medlemstal på ca. 140. 
- Ole Ovesen påbegynder udarbejdelse af samarbejdsaftaler med 4 firmaer med 

etablering af  
 
  

8.  DOS kongressen 
                Formidling af konklusion fra DOS symposium 2015 
  

 
9.   Kommende symposier og kurser 

Drøftelse næste års symposium ved DOS kongressen. 
     

 
10.  DSHK repræsentation i registre 
 
 Skal DSHK’s repræsentant i de to registre være faktiske medlemmer af DSHK ? 
 - DSHK ønsker muligheden for at udpege repræsentanter med specielle 

 kompetencer  udenfor DSHK’s bestyrelse til dansk hoftealloplastik register og dansk 
 knæalloplastik register. Vi ønsker desuden at indføre ny praksis i form af umiddelbar 
 fremsendelse af dagsorden fra registrene til DSHK’s bestyrelsesformand samt 
 umiddelbar  fremsendelse af referat til DSHK’s bestyrelses formand. 
 
 

 
Næste Møde 
 - 10. Juni kl. 09.30 – 12.30. 
Evt 
 - DSHK symposium 2016 er fastlagt til at omhandle revision af 
 knæalloplastik. Indholdet diskuteres. 


