
	
 

Dansk Selskab for Håndkirurgi 
 

 
 
 

BESTYRELSESMØDE i DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE  
og møde med  

ERGOTERAPIFORENINGEN. 
 

Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 12.00 – 18.00  
Odense Universitetshospital. 

 
Deltagere fra Bestyrelsen:  
Bent Lange (BL), Karsten Krøner(KK), Anders Lorentzen(AL), Peter Bernt(PB), Janni 
Thillemann(JT)(ref.). 
 
Ergoterapiforeningen repræsenteret ved: Anja Skriver og Kim Gotfred-Iversen. 
 
REFERAT 
 

1. Valg af referent 
Janni Thillemann 

 
2. Referatet fra sidste møde godkendes.  

 
3. Planlægning af efterårsmødet: Det endelige program justeres. 

 
1. Artroplastik og desuden generelle indikationer, kontraindikationer, typer/materiale, 
teknikker ved alloplastikker.  
 
2. Protese resultater forskningsmæssigt.  Overlevelse og resultater af forskellige 
protesetyper. (Ikke rodled, ikke håndledsalloplastikker.) 

 
3. Komplikationer til artrodeser og alloplastikker (ikke rodled) 
pseudoartrode/artrodese-failure what to do, implantat failiure. salvageprocedures. 
 
JT sender forespørgsel til foredragsholdere og kontroller med Lars Vadstrup at CHJ 
kan holde artrodese foredrag. 
 
PB reviderer og rundsender programmet. 

 
4. Møde for delkursusledere og fagområdeformænd i Vejle d. 8. September 2017. 

Lars Vadstrup og evt. Anders Lorentzen deltager.  
DSfHs  ønsker at kravene til de håndkirurgiske kompetencer i 
speciallægeuddannelsen løftes. 
Hvorledes forholder de øvrige subspecialer sig til kompetenceniveauet i 
speciallægeuddannelsens målbeskrivelse? 

 



5. YHK kurser. 
Prisstigning  for kursusdeltagelse løbende. Mål. 500 kr. 
Årsag: Indkøb af nye kadaverarme til 6., 7. og 8. Kursus. 
Kurserne afholdes på faciliteterne i Anatomisk Institut, Aarhus. JT forespørger på 
samlet pakke pris. Desuden søges støtte ved firmamedlemmerne samt Exam Vision 
tilbydes at deltage med en stand. 
 
Mikrokirurgisk kursus.  
5 YHK deltog på plastickirurgernes A-kursus. Mohammed Jafar arbejder for videre 
deltagelse fra håndkirurgisk side når der er restpladser. 
 
Stativ/traktions tårn modtaget fra Bo Munk til YHK kursus. 

 
6. DRG ny grupperingslogistik (Aarhus og Odense 14.6.2017 og Kbh 12.6.17) 

Der diskuteres DRG taksering. Karsten Krøner deltager i Aarhus og vender tilbage 
med referat. 
 

7. SL projekt 
Første protokoludkast er forelagt bestyrelsen. Der stiles mod præoperativ udredning 
med standart håndledsrøntgen samt funktionsoptagelser, samt diagnostisk artroskopi. 
Randomiseret studie med behandling i form af rekonstruktion ad Modum Berger vs 
3LT. JT foreslår ændring af primære endepunkt til DASH score og laver 
powerberegning før endelig beslutning. 
 
Projektet stiles mod at starte i Holstebro før det udrulles på landsplan. Hver 
deltagende afdeling tildeles 2-3 SL projektansvarlige og får eet med forfatterskab. 
JKT(førsteforfatter) udfærdiger protokol, deltagerinformation og ansøgning til VEK 
samt Etisk komite. Tommy Lindau er med som sidsteforfatter. 
Maiken Stilling har budt ind med forslag til randomisering og database.  
Bestyrelsen, Tommy Lindau og håndkirurgerne tilknyttet HEV (hvor projektet starter 
først) er tilsendt første udkast. Tilbagemeldinger afventes før revidering af første 
udkastet.  

 
8. Hjemmesiden.  

Er revideret og opdateret. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer opfordres til at 
sende mail til Janni Thillemann (jankja@rm.dk) ved fejl og mangler eller andet input.  
 

9. IFFSH. Intet nyt. 
 
10. Evt.  

Næste bestyrelsesmøde 19. september 2017. Kl. 17.00 Horsens. Mødested: 
Konference rummet (ind af hovedindgangen og til venstre). 

 
Nye medlemmer indmeldt: 2 medlemmer. Offentliggøres til generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Møde med ergoterapeuterne  

a. Forårsmødet blev afholdt om emnet ”smerter”. Der var sparsom lægedeltagelse. 
b. Løsningsforslag vedr at øge fremmødet og styrkedet fælles samarbejde om 

forårsmødet: 
a. Emnevalg der er interessant hos læger og ergo- 
b. Reklame – hjemmesider og nyhedsbreve. 
c. Der støttes op om at sygeplejersker kan deltage 
d. Næste Efterårstemadag 14. November, Roskilde.  

Emne: ”The Musicians Hand”. Lægges på DSfHs hjemmeside. 
 

c. Forårsmødet 2018 aflyses pga FESSH kongressen i Danmark. 
d. SL projekt. Der fremsendes ergo protokol /national konsensus vedr. ergo 

behandling til DSfH bestyrelsen.  
e. DSfH arrangerer forårsmødet i 2019. Herefter vanlig rotation (hver andet år)med 

ergoterapeuterne. 
 
 
 
 
 
 

 
Der er udarbejdet et emnekatalog til fremtidige møder:  
 
Småledsartroser eksklusive tommelrodled (Efterår 2017) 
Rodledsartrose i tommelfingeren  
Ulnare håndledssmerter  
Diagnostisering og overdiagnostisering ved MR-scanning.  
Div småting i håndkirurgi, f.eks. ganglier, tenosynovitter, springfingre, 
dropfingre osv.  
Komplikationer, håndtering, casebaseret, paneldrøftelse .  
Håndledsartrose  
Reumakirurgi i hånden  
Avaskulære nekroser i håndroden  
Perifere nerveskader Flekser sener 
Kvalitet i håndkirurgi hvad er det og hvordan måler vi det. 
TFCC 
Ergo forslag til fællesmøder: Børn, Plastikkirurgi 

	


