Referat af HTC – Delegates meeting - Bukarest Juni 2010
Der er tilkommet 17 nye centre indenfor det sidste år. Der er nu i alt 69 certificerede
centre.
Man anmoder den lokale (ADJ) om at fremsende liste over de centre, der er
interessrede i certificering i DK, hvorefter Assistenzia vil fremsende link.
Man har lavet en officiel hjemmeside www.fessh.com, hvor alle centre med adresser
og læger er registrerede.
Renewing the national representatives:
Der efterspørges, hvordan de enkelte medlemmer til HTC-gruppen vælges i landene.
Assistenzia vil indhente de nationale retningslinier.
Renewing the accreditation commission:
6 medlemmer
1 møde årligt
HTC delegerede vælges til accrecitaion commission.
Til FESSH i Oslo 2011 skal der besluttes, hvor længe man sidder i AC. Forslag skal
fremsendes 3 mdr. før. Der foreslås, at man skifter halvdelen hvert 3. år, således at
man sidder i 6 år, og der er god mulighed for kontinuitet. Man kan ikke genvælges.
Der var generelt lidt utilfredshed med det manglende fremmøde til delegeret møde.
Der var kun 13 fremmødte, DK repræsenteret ved undertegnede, da delegeret Anders
Ditlev Jensen ikke kunne deltage. Man anbefaler, at mødet i Oslo enten holdes før kl.
8, eller i frokostpausen, så man ikke går glip af det videnskabelige program.
Der vælges en ny kasserer Chantal Bonnard.
Der holdes 2nd European Hand Prevention Congress i Berlin 2010.
Med venlig Hilsen
Kirstin Petersen
Kolding Sygehus – en del af sygehus Lillebælt.
Referat for FESSH Delegates meeting Juni 2010 – Bukarest
Man anmoder om, at de delegerede tjekker op på, at deres nationale data er korrekte:
FESSH´s data:
Fomand:
Niels Søe
Kasserer: Karsten Krøner
Fessh del.: Claus Möger
HTC del.: Anders Ditlev Jensen

nini@gentoftehosp.kbhamt.dk
karsten.kroener@dadlnet.dk
claumoeg@rm.dk
andit@as.aaa.dk; anders.ditelev@dadlnet.dk

Punkt 4:
Budget og regnskab godkendt. Bibeholder kontigent: 15 Euro/medlem

Punkt 5:
Accredation comitee:
Definere special kompetencer i Europa, definere training and examination.
Der skal laves hvidbog med krav og eksamenskriterier, skal op til The Europaen
Board of hand surgery i Prag til oktober 2010.
Udvide det gode samarbejde med UEMS ( harmonisering af håndkirurgiske regimer i
Europa på vej, men det lovgivningsmæssige er langt væk.)
Punkt 6:
Raport fra eksamens komiteen:
38 til eksamen, 36 bestod.
Hvert land bedes indsende navne på 2-3 potentielle eksaminatorer til
office@fessh.com eller examination@fessh.com.
Krav om godt engelsk, Der fremsendes 3 slides til den nationale delegerede.
Næste eksamen: 23-24 maj 2011 i Oslo.
Punkt 8:
Research comitee:
Vil gerne have lavet konsensus indenfor visse basale sygdomme:
Dupuytren
Springfinger, de Quervain
Nerveentrapment CTS + Guyons kanal
Hand guide study: kontakter Danmarks repræsentant.
Punkt 9:
Journal comitee:
28 % af fremsendte manuskripter godkendes, turnover tid på 51 dage.
Opfordrer de lokale lande til at melde reviewere til Journal of Hand Surgery
(editor@journalofhandsurgery.com) Joe Dias.
Rabat på bladet 75% rabat, hvis mere en 80% af medlemmer skriver sig op. 40% hvis
mindre end 80%.
Punkt 10:
HTC.

Igen hvorfor har DK ingen centre. DSFH skal indsende, hvilke centre, der kunne være
relevante.
Så sendes Assistenzia en link, som man udfylder on-line.
Paris blev valgt til at afholde XIX FESSH CONGRESS d. 19.-21. juni 2014.
Med venlig Hilsen
Kirstin Petersen
Kolding Sygehus – en del af sygehus Lillebælt.

