
Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for 
Håndkirurgi den 12. november 2013 i København 

 

 

Tilstede: Karsten Krøner, Anders Lorentsen, Pernille Leicht, Lars Vadstrup (ref) og Peter Bernt 
Afbud: Bent Lange  
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Konstituering af bestyrelsen 
3. Forårsmøde 
4. Fællesmøde med bestyrelsen i Håndterapiforeningen 
5. Deltagere til arbejdet med referenceprogrammet om håndledsnære radius frakturer 
6. Uddannelsesudvalg 
7. Plan for de fremtidige bestyrelsesmøder 
8. Evt. 

 

Ad. 1 Referat godkendt. 

Ad. 2 Bestyrelsens sammensætning: 
Karsten Krøner, formand 
Anders Lorentzen, næstformand 
Bent Lange, sekretær 
Pernille Leicht, kasserer 
Lars Vadstrup, bestyrelsesmedlem 
Peter Bernt, bestyrelsesmedlem 

Ad. 3 Forårsmødet 2014 planlægges afholdt på Slagelse Sygehus i maj måned; endelig dato 
fastlægges efter lokale tilgængelighed (PB). 
Emnet bliver fleksorsene læsion omhandlende primær læsion, sutur teknik, rekonstruktion, 
genoptræning, fleksorsene udfordringer under replantation, behandling af fleksorsene læsion 
opstået i forløbet efter skinneosteosyntese af distal radius fraktur – fri sene eller end to end. 
Endelig plan for forårsmødet fastlægges ved næste BM. 

Ad. 4 Bestyrelsen i Håndterapiforeningen indbydes til at deltage under næste BM i Slagelse fredag 
den 24. januar 2014 (KK). Dette fra kl. 13.00. 

Ad. 5 DSfH følger planlægningen vedrørende sammensætningen af deltagere til udarbejdelse af 
national klinisk retningslinje  for behandling håndledsnære underarmsbrud under 
Sundhedsstyrelsen. Arbejdet forventes fordelt på en projektgruppe (håndkirurg, traumatolog, 
radiolog, ergoterapeut), en følgegruppe (danske eksperter) og en reference gruppe 
(DK/internationale eksperter). Sundhedsstyrelsen nedsætter disse grupper. 

Ad. 6 Generalforsamlingen 23.10.13 vedtog et ændringsforslag (grundet manglende fremmøde skal 
forslaget endeligt godkendes ved den næstekommende generalforsamling i 2014) som tillader 
et 7. medlem af bestyrelsen som er under hoveduddannelse. Det kommende YL medlem af 
bestyrelsen tiltænkes posten som sekretær for DSfHs uddannelsesudvalg. 

Ad. 7 Følgende BM er aftalt: 
24. januar 2014 kl. 10.00 – 15.00 Slagelse Sygehus, Indgang 50 
25. marts 2014 kl. 17.00  Aarhus Amtssygehus, Patient Hotellet 

Ad. 8 Udgår. 


