Referat af bestyrelsesmøde 22.5.2015 i Dronninglund.
Tilstede: Karsten Krøner, Bent Lange, Lars Vadstrup, Peter Bernt, Janni Thillemann, Anders
Lorentsen, Pernille Leicht .
1. Pernille valgt til referent.
2. Referatet fra 17.2.2015 godkendt.
3. Efterårsmødet i København 21.10.15 i forbindelse med DOS. Der planlægges flg. program:
Skopisk håndkirurgi.
13.00- 13.10 Indikation for artroskopi af håndled. Lars Vadstrup
13.10 – 13.15 Diskussion
13.15 – 13.45 Artroskopi af håndled (våd/tør, hvad omfatter artroskopi af håndled). Peter
Jørgsholm (Karsten kontakter)
13.45 – 13.50
13.50 – 14.05
14.04 - 14.10
14.10 – 14.25
14.25 - 14.30

Diskussion
Artroskopi af DRUJ. Hans Tromborg (Anders kontakter)
Diskussion
Artroskopi af CMC og MCP led. Niels Søe (Lars kontakter)
Diskussion

14.30 – 15.00 Kaffe pause
15.00 – 15.35 Artroskopiske operationer
Wafer Jannie/ Claus Møger (Janni kontakter) 10 min
Ganglion. Jens Werlinrud (Anders kontakter) 10 min
Discus triangulare. Robert Gvozdenovic (Lars kontakter) 15 min
Diskussion
15.35 – 15.55 Nationale målestandarder. Ledmåling – Kraftmåling. Ergoterapeut
15.55 – 16.00 Diskussion
16.00 – 16.30 Frie foredrag
16.30 – 17.30 Generalforsamling.
Karsten har bestil lokale og anmodet om det største.
Det aftales at emnet ved forårsmødet i 2016 skal være SL ligament rekonstruktioner. Janni vil
tage kontakt til Tommy Lindau. Mødet skal afholdes i starten af maj 2016.
4. Vedr. generalforsamlingen:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Peter Bernt, Lars Vadstrup, Pernille Leicht. Alle er villige til genvalg
Repræsentant for yngre håndkirurger på valg:
Janni Thillemann er på valg. Villig til genvalg
Kandidater der ønsker at stille op til valg skal melde sig til formanden. Dette skal fremgå af
næste nyhedsbrev.

5. Ergoterapeut foreneingen har udarbejdet ”målestandarder for led og kraft måling”. Det
aftales at de skal fremlægge det til efterårsmødet 21.10.15 (se pkt. 3)
6. Forespørgelse fra DOS om bedømmere af abstracts til DOS kongressen. Alle bestyrelses
medlemmer er villige til at deltage i dette.
7. Ann Sobron har oversat forfatter vejledning fra JHS til dansk.
8. Der er kommet invitation fra FESSH om deltagelse i presidental dinner i forbindelse med
FEESH. Ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage. Karsten vil spørge Claus Møger.
9. Diskussion om afgørelser i Patienterstatningen hvor afdelingerne ikke er enige i
afgørelserne.
10. Næste bestyrelsesmøde tirsdag 1.9.15 kl. 17:00 på Rigshospitalet.
11. Evt.
Der har været arrangeret kursus for yngre håndkirurger 5.3.15 med anvendelse af kadaver
arme. Kurset vellykket. DSfH betaler kursusudgifterne indtil videre (mad, lokale, kadaverarme
mm). Kurserne fortsætter med 1 – 2 kurser årligt. Næste kursus i slutningen af 2015 eller
start 2016. Janni står for det. Fremover skal der fokuseres på at deltagerne er i gang med
deres håndkirurgisk uddannelse da kurserne bl.a. er fokuseret på kirurgiske færdigheder
Igen i år er der mulighed for to yngre læger under håndkirurgisk uddannelse (post kursist) at
komme til Kroatien på et 2 ugers ophold. DSfH betaler rejsen.
Robert står for at arrangere det og har spurgt om vi kan foreslå en fra ”vest danmark”. Anders
vil finde ud af om der evt. er en fra region syd der er interesseret.
Pernille Leicht
23.5.15

