
Bestyrelsesmøde i Århus 25.3.2014 
Deltagere: Karsten Krøner, Anders Lorentsen, Bent Lange, Pernille Leicht, Janni 
Kjærgaard Thillemann( repræsentant for ”yngregruppen”) 
Afbud: Peter Bernt, Lars Vadstrup 
 
1. Referatet fra sidste møde godkendt. Karsten nævnte dog at det endnu ikke er lykkedes 
at finde en dato for møde med ergoterapeut gruppen. 

 
2. Programmet for forårsmødet 9.5.14 i Slagelse tilrettes og godkendes. Monica Wiig fra 
Uppsala har accepteret at tale om flexorseneprojektet. Anders tager kontakt til hende for at 
høre om hun også vil tale om flexorsenelæsioner mere generelt. 
De lægevidenskabelige selskaber skal ansøges om tilskud (4500,-) til skandinavisk 
foredragsholder. Programmet skal annonceres på LVS hjemmeside og på laeger.dk. Lars 
sender programmet ud til medlemmerne og skal ansøge LVS om tilskud (programmet skal 
også sendes til LVS (se på deres hjemmeside) og sende programmet til laeger.dk 
Der er accept fra 7 firmaer som gerne vil have en stand. Karsten tager kontakt til Peter 
vedr. dette. 

 
3. Jannie Kjærsgård var med som repræsentant for ”yngregruppen”. Der er et ønske fra 
”yngregruppens”  medl. om cadaverkurser med operationsteknik og mere teoretiske 
kurser. Det aftales at Jannie skal sørge for en nærmere præcision af hvad der ønskes. 
Cadaverkurser vil nok være for dyrt at afholde. 

 
4. Claus Møger som er FESSH repræsentant har ikke mulighed for at deltage i mødet i 
Paris. Pernille deltager i stedet evt. sammen med Jannie. Der er kommet en forespørgsel     
fra Michel Boeckstyns om DSfH vil bakke op om at Danmark ansøger om at afholde 
FESSH møde i København i 2018. Det bakker bestyrelsen op om. Karsten giver Michel 
besked. 
Pernille deltager på bestyrelsens vegne i delegeredes møde i IFSSH i forbindelse med 
FESSH mødet i Paris. 

 
6. Der er møde i Odense 29.4.14 vedr. Revision af specialeplanen. Karsten og Bent 
deltager. 

 
7. Der er kvalitetsudvalgsmøde i Odense 5.5.14. Der er ingen der har mulighed for at 
deltage i mødet. 

 
8. Bestyrelsen mener ikke man vil have noget særligt udbytte af et ASSH traveling 



fellowship, da man som gæst stort set ikke længere må komme ind på operationsstuerne i 
USA.  

 
9. Emne til efterårsmødet kunne være nervelæsioner og seneflytninger. Dette skal drøftes 
på bestyrelsesmøde som afholdes på Slagelse d. 9.5.14 kl 15:00 efter afholdelse af 
forårsmødet. 

 
10. Evt.: Bent fortalte om en rapport der er udgivet vedr. øget fokus på gode resultater på 
sygehusene. I denne har man bl.a. opført carpaltunnel syndrom og Dupuytren med helt 
forkerte operationskoder!! 
 
Referat:  

Pernille Leicht   

25.3.14 
	


