Referat af bestyrelsesmøde 19.12.2017 på Rigshospitalet
Deltagere: Anders Lorentsen, Alex Herup, Lars Vadstrup, Karsten Krøner, Bent Lange, Pernille
Leicht
Afbud: Janni Thillemann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af referent.
Godkendelse af referat fra mødet i Horsens.
Konstituering af bestyrelsen.
Forslag til NKR fra Michael Ulrich.
SL protekol fra Janni.
Emner til EFFORT kongressen i 2019 i Lisabon.
Hørings forespørgsler fra LVS.
Møde med DOS i Middelfart 18. januar 2018.
CVR numre og moms registrering – korrespondance fra Janni.
Evt.

Ad. 1. Pernille valgt til referent.
Ad. 2. Referatet fra bestyrelsesmødet i Horsens godkendt uden kommentarer.
Ad. 3. Der bydes velkommen til Alex Herup som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen
konstituerer sig derefter som følger: Karsten Krøner, formand. Anders Lorentsen, næstformand.
Bent Lange, sekretær. Pernille Leicht, kasserer. Lars Vadstrup, bestyrelsesmedlem. Alex Herup,
bestyrelsesmedlem. Janni Tillemann, yngre håndkirurg repræsentant.
Ad. 4. Der er indkommet forslag fra Michael Ulrich om udformning af KKR vedr. springfingre.
Bestyrelsen bakker op om dette initiativ og vil forespørge Camilla Ryge om hun er interesseret i
sammen med Michael Ulrich at deltage i dette arbejde. Karsten tager kontakt til Michael Ulrich og
Lars kontakter Camilla Ryge.
Ad. 5. Protekollen vedr. SL projektet er nu færdig. Der mangler endnu accept fra OUH og
Sønderborg. Det er planen at man vil starte projektet op i Århus og Holstebro. Det er foreslået at
der skal arrangeres et kadaverkursus for deltagerne i projektet mhp. at operationsteknikken bliver
ensartet. DSfH vil støtte dette kursus økonomisk.
Ad. 6. Der har været forespørgsel fra EFFORT vedr. forslag til emner på EFFORT kongressen i 2019 i
Lisabon. Bestyrelsen ser ingen interesse i at komme med forslag til emner da det primært er en
ortopædkirurgisk kongres med meget lidt håndkirurgi. Det formodes at de håndkirurgisk
interesserede vil deltage i de årlige håndkirurgiske kongresser i stedet for EFFORT.

Ad. 7. Der bliver fremsendt mange hørings forespørgsler fra LVS. Mange af dem er uden relevans
for DSfH. Det besluttes at fremover skal de sendes til Anders som derefter vil sortere i dem så kun
de forespørgsler af relevans sendes videre til hele bestyrelsen.
Ad. 8. Anders deltager i DOS mødet med specialerne i Middelfart 18.1.2018.
Ad. 9. Der har været forslag fra Janni om at DSfH skulle momsregistreres. Vi ser ingen grund til
dette da vi som selskab ikke har nogen indtægter der er moms belagte og derfor heller ikke vil
have glæde af et evt. moms fradrag. Der er på nuværende tidspunkt ingen egentlig krav om at vi
skal momsregistreres hvorfor vi indtil videre vil afvente om der evt. kommer et krav derom.
Ad. 10. Anders oplyste at der er en ny målbeskrivelse på vej indenfor speciallægeuddannelsen
hvor man skal have færre kompetancer for at kunne få speciallægeanerkendelsen end man har nu.
Karsten har besvaret forespørgsel fra SST vedr. den håndkirurgisk behandling af tetraplegi
patienter i Danmark, idet der i den nye speciale plan er givet tilladelse til at denne type kirurgi kan
foretages på to afdelinger. Der er meget få patienter årligt der skal have foretaget denne type
kirurgi hvorfor det ikke bør foretages på flere afdelinger.
Referat: Pernille Leicht 23.12.2017

