
REFERAT for SKYPE- bestyrelsesmøde 
Dansk selskab for håndkirurgi 
 
Dato: 9. januar 2019, kl 20.00-22.00 
Sted:  SKYPE 
 

1) Valg af referent 
a. Maiken Stilling 

 
2) Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 
 
3) Kommentarer til referat fra sidste bestyrelsesmøde (er godkendt/underskrevet) 

a. Godkendt, ingen kommentarer 
 

4) Status på overflytning af konto til ny kasserer 
a. Overdraget til Lone 
b. CVR nummer kommet 

 
5) Mailadresse-lister, hvorledes kan de overflyttes til ny formand? 

a. https://support.office.com/da-dk/article/video-eksport%C3%A9r-kontakter-
966eb60e-a451-4ade-8025-eead2bfe18ef  

 
6) Forslag til emner og kandidater til nye ”Korte kliniske retningslinjer” i håndkirurgi 

a. Camilla Ryge og Michael Ulrich har lavet om Springfinger 2018 (godt resultat) 
b. Nye emneforslag: ?? alle tænker og melder ind 
c. Dilemma: hvor stor retslig betydning har sådan en retningslinje? Er vi interesserede 

i at være ”låst fast” i behandlingsforslag? 
d. Forslag om at HU læger kan lave en retningslinje som forskningsprojekt i 

speciallægeuddannelsen – nedstemt efter bred diskussion 
e. Beslutter at melde input til KKR ud på hjemmesiden og invitere medlemmerne af 

selskabet til at byde ind med forslag og arbejdskraft 
 
7) Program for forårsmødet: 3. maj kl. 10-15 

a. Rigtige cases (med afgørelse) foreslås – gerne brede emneområder/gerne blandede 
b. Forslag om case-panel til at kommentere på sagerne bestående af 

erstatningsadvokater, lægekonsulenter for patienterstatningen, erstatningsnævnet,  
retslægerådet…. 

§ Lægekonsulenterne for patienterstatningen. Pernille og Søren. (Karsten) 
§ Invitere en erstatningsadvokat – patientens vegne (privat firma) (Lars/Janni) 
§ Styrelsen for patientsikkerhed (Anders) 

Man kan finde afgjorte sager, domme mm  
Eks på afgjorte sager:  https://stpk.dk/da/afgoerelser/  

§ Styrelsen for patientklager (Anders)  



§ Patienterstatningens ankenævn: kan repræsenteres ved LK 
Man kan finde kortfattede eksempler på afgjorte sager: 

                                        https://pebl.dk/da/afgoerelser) 
§ DADL’s jurister: klagesager, praktiske råd (Maiken) 

https://www.laeger.dk/klagesager  
§ Retslægerådet: Torben Bæk-Hansen  
§ Få ergoterapeuterne med – kontakt til ??Kesia?? (Alex) 

c. Spørgsmål: 
              Vinklen: Hvor meget benytter advokaterne de retningslinjer vi udsender? 
    Bruges de korte kliniske retningslinjer?  
              Forskellen på instanserne – hvad behandles hvor og hvordan fungerer  
              arbejdsgangen?  
              Retningslinjerne for hvem der får erstatning            
 

8) Datoer for næste bestyrelsesmøde (febr/marts), samt heldags bestyrelsesmøde(maj/juni) 
skal besluttes 

a. Skypemøde 30/1 kl 20 (Janni ringer op) 
b. Bestyrelsesmøde i forbindelse med Forårsmødet  
c. Heldagsmøde tirsdag 25/6 i Odense hos Anders 

 
9) Evt. 

a. Scandinavian Hand Society Meeting – skal vi tilbyde at afholde det i DK? 
§ Henvendelse fra VisitAarhus vedr. vores interesse i at afholde SHSM 
§ Enighed om nej tak – ingen direkte henvendelser fra selskabet 
§ Der satses på FESSH 

 
 


