Bestyrelsesmøde DSFH den 24-3-17 Århus.

Deltagere: Karsten Krøner, Anders Lorentsen, Lars Vadstrup, Bent Lange, Janni
Theilemann og Peter Bernt
Afbud: Pernille Leicht
1) Peter Bernt udpeget som referent.
2) Referat fra sidste møde godkendt
3) KK deltog i DOS møde med fagområde formænd og udvalgsrepræsentanter den 19-117 i Middelfart. Der var en betydelig kritik i forhold til de selskaber der ikke utvetydigt
bakkede op om DOS forslag om korte kliniske retningslinjer (kkk).
DSFH har tidligere ytret stor skepsis for kkk. Vor repræsentant følte et betydeligt pres og
en manglende accept for selskabets synspunkter i denne sag.

4) Bestyrelsen vendte endnu en gang en ønsket strategi i selskabets kvalitetsarbejde og
fandt en fremtidig tostrenget tilgang til dette arbejde:

Selskabet ønsker at arbejde med temamøder , hvor anvendt praksis fra afdelingerne
præsenteres og drøftes.

Samtidig ønskes bestyrelsen at imødekomme tænkning vedr. kkk, idet udvalgte emner
tænkes undersøgt ud fra PICO metoden, forudsætningen for en anbefaling afhænger af
evt. evidens.

Selskabet foreslår i første omgang to emner til kkk: Dropfingre og enstrenget
Dupuytrent.

Selskabet vil i første omgang igangsætte et arbejde vedr dropfingre med inddragelse af en
eller flere yngre håndkirurger , det tænkes at Janni Thieleman og Camilla Rye kan bistå i
relation til hhv. faglighed og metode.

5) Der arbejdes fortsat på den fælles protokol til SL-projektet, arbejdet er langt fremme
men er pt. strandet på en fælles realistisk billeddiagnostisk initialundersøgelse, som er
mulig såvel logistisk som teknisk og med en pasende kvalitet, således at den kan udføres
entydigt på de deltagende centre.

Der pågår drøftelser med div. radiologer og litteratursøgning .
For nuværende tænkes projektet gennemført med flg. deltagende centre: Århus, Ålborg,
Sønderborg,, Odense, Slagelse, Gentofte og Hillerød.
Det er vigtigt at der udpeges 2 ansvarlige kirurger som ankerpersoner i hver center.

6) Forårsmødet arrangeres i år af ergoterapeuterne.
Mødet afholdes i Ålborg den 5 maj og omhandler smerter.

7) I lighed med tidligere år genoptages traditionen med at inviterer bestyrelsen for
håndterapiforening til næste bestyrelsesmøde.
Samtidig opfordres vore medlemmer til at inviterer sygeplejerske med
specialistinteresse for håndkirurgi til at søge medlemskab som associeret medlem af
DSFH, idet det giver mulighed for deltagelse på såvel forår som efterårsmøderne.
Det årlige kontingent udgør 150 kr pr år .
Ansøgning til sekretæren.

8 ) Efterårsmødet 2017 , fagområdet afholder som sædvanligt møde den 3. onsdag i
oktober i forbindelse med efterårsmødet i DOS.

Årets tema bliver Småledsartroser:
Der er udarbejdet et tentativt program som vedhæftes. Frem til næste møde kontaktes
foredragsholdere således at endeligt program kan lægges fast ved dette møde.

9) Der blev udarbejdet et emnekatalog til fremtidige møder:
Småledsartroser eksklusive tommelrodled
Rodledsartrose i tommelfingeren
Ulnare håndledssmerter
Diagnostisering og overdiagnostisering ved MR-scanning.
Div småting i håndkirurgi, f.eks. ganglier, tenosynovitter, springfingre, dropfingre osv.
Komplikationer, håndtering, casebaseret, paneldrøftelse .

Håndledsartrose
Reumakirurgi i hånden
Avaskulære nekroser i håndroden
Perifere nerveskader
Flekser sener

10) Der er kommet ny specialeplan uden større ændringer inden for det håndkirurgiske.

11 ) Hjemmesiden blev gennemgået sammen med den nye Web-redaktør Janni
Thilelemann, og der vil med basis i denne drøftelse ske ændringer i den kommende tid.

12) Arbejdsfordelingen i bestyrelsen drøftes kort.
Der er enighed om at Indmeldelser sker via sekretæren, som videresender anmodningen
til formanden m.h.p godkendelse på førstkommende generalforsamling. Medlemskartotek
og vedligeholdelse sker via formanden.
Selskabets arkivalier flyttes fra formanden til sekretæren, som påtænker at digitaliserer
løbende såvel fremadrettet som bagudrettet ved ind scanning af nuværende arkivalier.
Der er enighed om bestyrelses referater skrives på skift af bestyrelsens medlemmer ,
efterfølgende sendes de til formanden til korrektur, hvorefter denne distribuerer.

13) IFFS: intet nyt

14) FESH: Fremtidig vil selskabets kontaktperson være Anders Kjørup som overtager
værget fra Claus Möger. Selskabet takker Claus for hans mange års arbejde og siger
velkommen til Anders.
Der arbejdes på højtryk på planlægningen af FESH mødet i København i 2018,
Arbejdsgruppen som arbejder uafhængig af Selskabet er langt fremme i forberedelserne.
Mødet finder sted i København i perioden 13-16 juni 2018 og afholdes på Tivoli Hotel og
Congress Center.
15)
Nyt fra afdelingerne, der meldes om stor travlhed og efterspørgsel på håndkirurgiske
ydelser fra alle sider. Der revideres arbejdsgange overalt i landet. På Sjælland dominerer

den løbende implementering af Sundhedsplatformen, Århus står afdelingen for udflytning til
på Skejby i oktober 2017, Ålborg står afdelingen for implementering af et nyt team af
håndkirurger.

16)
Evt. intet

17)
Næste møde Odense den 31-5-17 kl. 14.00.

