DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København
Torsdag d. 22. oktober 2009 kl. 13.00 – 13.30

Referat
1. Valg af dirigent
Søren Overgaard blev valgt med applaus.
2. Oplæg til ekstraordinær generalforsamling (Per Kjærsgaard-Andersen)
PKA redegjorde for baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling, herunder diskussionen om resurfacing behandling. Dette er nu
tilføjet referenceprogrammet for total hoftealloplastik.
3. Godkendelse af tillæg til Referenceprogrammet Total Hoftealloplastik v/Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi: Resurfacing hoftealloplastik (Ole Ovesen)
Der har været enkelte kommentarer siden 9. september 2009 hvor tillægget blev lagt på selskabets hjemmeside. OO redegjorde for de
ændringer der er foretaget; herunder formuleringer vedr. antal operationer pr. enhed og kontraindikationer,
Vedr. formulering om osteoporose vil arbejdsgruppen udarbejde forslag
til dette. Forslaget vil herefter bliver vurderet og godkendt af bestyrelsen. Forsamlingen tiltrådte denne fremgangsmåde. Vedr. formulering om
metaloverfølsomhed gælder dette også f.eks. kutan nikkel-allergi.
Forsamlingen tiltrådte tillægget til referenceprogrammet.
4. Referenceprogrammerne Total Hoftealloplastik & Knænær osteotomi
og primær Knæalloplastik v/Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi: Antibiotikaprofylakse hos
patienter med hofte- eller knæalloplastik (Peter Holmberg Jørgensen)

7

Dette vedr. antibiotikabehandling ved tandbehandling hos patienter med
hofte- og knæalloplastik. Bakteriæmi er generelt forekommende ved
f.eks. tandbørstning men oftest af relativ kort varighed og i beskedent
antal Disse bakterier fra mundhulen har ringe evne til at adhærere til
metalliske og polymere overflader. Der er ingen evidens for effekten af
profylaktisk antibiotika ved tandbehandling af protesepatienter. Dog kan
der være indikation i tilfælde af RA, hæmofili og neutropeni, men ikke
generelt ved immundefekter.
Forsamlingen tiltrådte tillægget til referenceprogrammet.
5. Eventuelt
PKA præsenterede selskabets sekretariatsleder som er ansat pr. 1. oktober 2009.
Selskabets redaktør Sajida Afzal stopper som redaktør pr. 1. december.
Generalforsamlingen tiltrådte at selskabets web-redaktør Steen Lund
Jensen tilknyttes som ad hoc bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling i oktober 2010.
Bestyrelsen er blevet opmærksom på at selskabet iflg. vedtægterne skal
have en lægelig revisor. Søren Solgaard har accepteret at påtage sig denne opgave, og generalforsamlingen tiltrådte dette.
PKA opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig selskabets mailingliste
i forbindelse med omlægningen af kommunikation fra DOS til medlemmerne.
Forsamlingen blev opfordret til at tilmelde foredrag til NOF2010 og der
blev gjort opmærksom på det ekstraordinært lave registreringsgebyr.
Benny Dahl
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