Bestyrelsesmøde DsfH i Odense den 8/12 2015
Deltagere: Karsten Krøner, Anders Lorentsen, Bent Lange, Pernille Leicht,
Peter Bernt, Janni Kjærgaard Thillemann
Ikke mødt: Lars Vadstrup

1 Valg af referent:
Anders Lorentsen
2 Godkendelse af referat fra sidste møde:
Der er ikke taget referat ved sidste møde
3 Forårsmødet d. 1. juni 2016 i Aarhus:
Vi stiler mod afholdelse af mødet den 1. Juni 2016 I århus.
Janni har fået positivt tilsagn fra foredragsholder Tommy Lindau denne
dato og lokale er reserveret.
Emner foreslået: SL-ligament skader akutte/kroniske. LT-skader.
Pearls and pitfalls. Fund ved håndledsskader, mv
Vi arbejder videre med programmet når Tommy har udmeldt hvad han
vil sige, således programmet hænger fornuftigt sammen.
4 Forslag til nye aktiviteter i gruppen af yngre håndkirurger (se tidligere
fremsendt korrespondance fra Mohammed):
Næste møde afholdes 10/12 som udmeldt.
Mikrokirurgisk kursus ved Mohammed Jafar er skrinlagt indtil videre da
det bliver ret dyrt at afholde I håndkirurgisk regi
Janni arbejder på næste kursus, skal omhandle nerveskader mv.
5 Møde med DOS på Sixtus 21. januar 2016:
Camilla Ryge vil repræsentere DsfH ved mødet I Kvalitetsudvalget
Anders Lorentsen regner med at kunne deltage og repræsentere
selskabet ved fællesmødet DOS og subspecialerne
6 Det fortsatte arbejde i DOS’ kvalitetsudvalg – forslag til KKR …..
(se tidligere fremsendt korrespondance med Camilla Ryge):
Selskabets bestyrelse er betænkelig ved at lave for mange KKR uden
sufficient videnskabeligt belæg binder behandlingen til bestemte

retningslinier. Bestyrelsen anbefaler at KKR skal til høring I de
relevante subspecialers bestyrelser.
Alternativt vil vi foreslå at lave en overskuelige samling af emner der
hver indeholder den foreliggende litteratur lærebogshenvisninger og
eksempler på afdelingers regime. Vi arbejder videre med dette I
bestyrelsen.
7 Nyt fra centrene:
Alle afdelinger lider under stort pres bade mht. økonomi og produktion.
Der udtrykkes utryghed om hvorvidt behandlingen og fagligheden lider
under det øgede pres
8 Nye mødedatoer:
Ikke afklaret
9 Evt.
Intet.
Referent: Anders Lorentsen

