
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Håndkirurgi 
RH, torsdag den 8. december, 2016 

 
Deltagere: Pernille Leicht, Bent Lange, Karsten Krøner, Lars Vadstrup, og Anders Lorentsen 
Afbud: Peter Bernt og Janni Theilmann 
 
Referent: Bent Lange 
 
1) Referatet fra seneste møde blev godkendt.  
 
2) Bestyrelsen konstituerer sig uændret: 
     Karsten Krøner, formand 
     Anders Lorentsen, næstformand 
     Bent Lange, sekretær 
     Pernille Leicht, kasserer 
     Lars Vadstrup, bestyrelsesmedlem 
     Peter Bernt, bestyrelsesmedlem 
     Janni Theilmann, repræsentant yngre håndkirurger 
 
3) Lena Schroll har ansøgt selskabet om et rejselegat i forbindelse med et studieophold i 
     Hongkong. I overensstemmelse til de vanlige principper desangående besluttes at støtte  
     initiativet med betaling af flybilletten. 
 
4) Claus Møger har ønsket at blive afløst i funktionen som selskabets delegerede i FESSH. 
     Bestyrelsen takker Claus for den fortræffelige indsats i denne rolle.  Anders Kjørup er  
     udpeget til at varetage funktionen fremover. 
        
5) Nyt fra IFSSH: selskabets økonomi er særdeles god. Vores delegerede Karsten Krøner har 
     på repræsentantskabsmødet foreslået at midlerne anvendes aktivt og ikke blot 
     akkumuleres. Synspunktet blev mødt med velvilje på mødet. Det internationale selskab 
     bidrager til afholdelse af håndkirurgiske kurser i lande der har svært ved selv at etablere  
     videreuddannelse. Bestyrelsen har diskuteret hvorvidt vi i Danmark kunne bidrage med 
     arrangementer i de baltiske lande. Næste IFSSH-møde finder sted i Berlin, derefter i 
     London. 
6) Bestyrelsen har i den seneste tid gjort sig overvejelser om afholdelse af bestyrelsesmøder  
     i form af heldagsarrangementer. Dette for at få tilstrækkelig tid til at diskuterer emnerne 
     mere grundigt. Der er behov for at fremlægge strategier for den fremtidige struktur 
     vedrørende det årlige møde i DOS-regi, samt vores standpunkter hvad angår 
     kvalitetssikring.  
     Bestyrelsen finder det vigtigt at fastholde et krav overfor arbejdsgiverne vedrørende 
     muligheden for til at deltage i de lægefaglige møder, såsom vores årsmøder. 
  
7) På DOS-mødet præsenterede Janni Kjærgaard Thillemann et udkast til en protokol  
     angående et landsdækkende studie om scapholunære ligamentlæsioner. Finpudsning af 
     protokollen pågår og en opdateret version vil blive fremsendt til afdelingerne når den  
     foreligger.  



8) Eventuelt: intet 
 

Næste bestyrelsesmøde: fredag den 24/3 2017 kl 10.00. i Århus 


