Referat Bestyrelsesmøde i DsfH, Slagelse 24/1 2014
1)
2)

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet godkendes af
alle
Forårsmøde endelig planlægning:
*Der er reserveret lokaler på Slagelse sygehus.
* Intro til mødet ved sygehuschef Vinnie Breuning aftales hvis hun har
mulighed for/vil at medvirke (Peter)
*Tilmeldinger, Peter vil undersøge om sekr. i Slagelse vil modtage
tilmeldinger, ellers overtager Lars.
*Udgifterne til mødet betales via firmaindtægter og DsfH betaler resten
*Mad bestilles ved Slagelse sygehus kantine (Peter)
*Kontakt til Firmaer, planlægning af stande ved mødet mv. (Lars)
Pris for stand firmamedlemmer 500
Pris for stand ikke firmamedlemmer 2500

FORELØBIGT PROGRAM
Håndkirurgisk Forårsmøde 2014
Fredag den 9. Maj 2014
Mødelokale 9, indgang 9, Slagelse Sygehus
Program:
9-10 Ankomst med kaffe, morgenbrød og firmaudstillinger
10.00 – 10.05 Introduktion til mødet ved sygehuschef Vinnie Breuning
10.05-10.55 Flexorsseneranatomi og behandlig af skader ved Bent Lange
Anatomi, sene-ernæring, Behandling af primær læsion, suturteknik,
suturering af degenerative læsioner? , lukkede læsioner
11.15 – 11.45 Kolding / Adelaide Protocol for behandling af flexorseneskader:
suturmateriale, suturteknik, genoptræning mv erfaringer Carina Liv Hansen?
Klaus Villadsen? (Anders)
11.45 - 12.00 Adhærencer Søren Larsen ? (Anders)
PHSU02 – resultater, har det en plads i behandlingen
Tenolyse timing, hvad gør vi?
12-13 Frokost
13.00-14.00 Genoptræning efter flexorseneskader. ergoterapeuter
Kleinertstræk, tidlig aktiv mobilisering, andre regimer (Karsten)
14.00-14.15 Kaffepause

14.15-14.35 Flexorseneskader efter skinneosteosyntese Anders Ditlev
Jensen? (Karsten)
14.35-14.55 Kirurgisk behandling af flexorseneskader i forbindelse med
replantationer, store skader og masseoverskæringer. – læge Odense (Anders)
14.55-14.15 Optræning efter replantationer, store skader og
masseoverskæringer, med fokus på sener – ergoterapeut Odense (Anders)

3)
4)
5)
6)

Fællesmøde med håndterapiforeningen. Karsten vil arbejde videre på at
finde en dato for fællesmøde.
Hans Tromborg og Anders Dietlev Jensen er instillet til at deltage i
udarbejdelse af nye nationale retningslinier for håndledsnære
radiudfrakturer. Camilla Rye er indstillet til gruppen af Sundhedsstyrelsen.
Uddannelsesudvalget i DsfH er ikke konstitueret endnu. Camilla Rye har
aktuelt ikke tid til at så for ledelsen heraf. Karsten vil kontakte Camilla mhp.
en udmelding fra gruppen.
Lægehåndbogen, netdoktor og andre web baserede opslagsværker.
Vurderes at være out of date på flere af de håndkirurgiske behandlinger,
feks beh af Dupuytren kontraktur. Karsten tager kontakt til web udbyderne
og tilbyder at DsfH finder håndkirurger til at hjælpe med at opdatere
materialet.

7)

Plan for de fremtidige bestyrelsesmøder:
25/3 2014 kl. 17.00 Patienthotellet Århus Amtssygehus
Referant Anders Lorentsen

