
Referat bestytrelsesmøde DSHK 5. maj 2017 

Til stede: Snorre Stephensen, Frank madsen, Stig storgaard Jakobsen, Claus Emmeluth, Jesper Fuglsang 
Villefrance. 

Fravær: Ole Ovesen 

1. Godkendelse af referat fra sidst: referat godkendt. Referat godkendes pr. automatik vis der ikke har 
været nogen indvendinger inden næste bestyrelsesmøde. 

2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 
3. Hjemmeside er ikke opdateret: Der sker løbende en opdatering. Der tages billeder af nye 

medlemmer i bestyrelsen og der underskrives Habilitetserklæringer. 
4. Gensidig information: Intet nyt. 
5. Opdatering fra DOS kvalitetsudvalg: Intet nyt. 

6. KKR om infektions profylakse ved alloplastikkirurgi skal sendes i høring på vores 
hjemmeside mhp. vedtagelse ved DOS kongressen. Stig Undersøger formaliteterne 
omkring høring og behandling af indsigelser. 

 

7. Status på KKR om PAO: KKR om PAO forventes færdig til DOS-kongressen 2017 
 

8. DOS symposie i samarbejde med DOT: Nedenstående forslag godkendes. Claus acceptere 
udnævnelse som foredragsholder(15.50 – 16.05 DSHK: Rorabeck klassifikation + alloplastik 
kirurgeren syn på behandling.). Jesper spørger Christian Pedersen om han vil være 
foredragsholder(16.25 – 16.40 DSHK: Felix klassifikation/diagnostik + patella (Goldberg 
klassifikation/Keating klassifikation) + alloplastik kirurgens syn på behandling.) 

 
 

15.00 – 17.00 (17.30) PERIPROSTETISK FRAKTUR OMKRING TKA – SYMPOSIUM (DSHK 
og DOT sammen) 
15.00 – 15.10 Velkomst og præsentation af program for symposiet 
EPIDEMIOLOGI 
15.10 – 15.20 DSHK – Morten Bøgehøj OUH Incidens 
15.20 – 15.30 DOT – DFDB rapport med fokus på periprostetisk fraktur omkring TKA 
15.30 – 15.35 Spørgsmål 
 
DISTAL FEMUR 
15.35 – 15.50 DOT: Rorabeck klassifikation/diagnostik + osteosyntese principper 
15.50 – 16.05 DSHK: Rorabeck klassifikation + alloplastik kirurgeren syn på behandling 
16.05 – 16.10 Spørgsmål 
 
PROXIMAL TIBIA + PATELLA 
16.10 – 16.25 DOT: Felix klassifikation/diagnostik + patella (Goldberg klassifikation/Keating 
klassifikation) + osteosyntese principper 
16.25 – 16.40 DSHK: Felix klassifikation/diagnostik + patella (Goldberg klassifikation/Keating 
klassifikation) + alloplastik kirurgens syn på behandling 
16.40 – 16.45 Spørgsmål 



 
16.45 – 17.15 PANEL DISKUSSION 
Samarbejde mellem alloplastik kirurg og traumatolog (både for TKA og THA) 
Repræsentanter fra hhv samlet elektiv og akut sygehus versus elektiv og akut på adskilte matrikler. 
 

9. Evt. Ole Ovesen stopper efter Dos-kongressen 2017 efter 6 års medlemskab. 
10. Næste møde: 1. september 2017. 


