Referat fra SKYPE – bestyrelsesmøde 30/1 19
Dansk selskab for håndkirurgi
Dato: 30/1 2019 (kl. 20.00)
Sted: SKYPE
1) Valg af referent
Janni Thillemann
2) Godkendelse af dagsorden - Godkendes
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet godkendes og lægges
på hjemmesiden.
3) Forslag til KKR, oplæg til en liste med emner
Afslutning af efterårsmødet 2019 med input til KKR emner/diskussion af KKR.
KKR er fortsat vigtigt for kvalitetsudvalget.
Emnekatalog tages op til næste møde for medlemmer hvor der opfordres til at komme
med forslag til KKR emner. Der er årlige weekendmøder i kvalitetsudvalgsregi hvor der er
afsat økonomi til oplæring og start på udfærdigelse af KKR.
Maiken foreslår anvendelse af ”Covidence” til overblik ved litteraturgennemgang.
4) Kort fra DOS-mødet på Sixtus.
Anders L. deltog som håndselskabets repræsentant for kvalitetsudvalget.
Referat er rundsendt til bestyrelsen.
• Der er lagt op til et symposium på efterårets DOS-møde vedr. ytringsfrihed.
• Der laves enkelte KKR i flere subspecialer
• Aktuelt er der 14-15 KKR. Disse skal fornyes hver 3. år. Enkelte er udgået uden
fornyelse, men ligger fortsat tilgængelige på hjemmesiden.
• Ca. 2/3 af landets afdelinger har ikke implementeret KKR formelt i afdelingens
instruks.
Videnskabeligt udvalg mødets og Maiken Stilling deltog. Der var fokus på flytning af DOSkongressen til Vingsted centeret.
Det giver mulighed for et fælles DSfH arrangement onsdag efter fagområdemøde. Evt.
middag krydret med en sportslig aktivitet. Centeret rummer mange aktivitetsmuligheder.
5) Status på mailadresser
Der arbejdes på at Anders får overdraget medlemmernes email.
6) Program for forårsmødet: 3. maj 2019
Lone oplyser der ikke er lovligt tilgængeligt sagsmateriale fra Patienterstatningens
Ankenævn.
Der læggers op til en gennemgang af de enkelte instanser: patientombuddet,
patienterstatningen og retslægerådet. Efterfølgende gennemgang af nogle kliniske cases

Hvor meget fylder håndkirurgi i klagesager?
Hvem klager?
Hjælper forsoningssamtaler i klagesager indsendt til patientombuddet?
Anders har kontaktet ”Styrelsen for patientklager”. Der er forespurgt efter en jurist der vil
holde et indlæg der dækker sagsgang og jura for alle 3 instanser samt klagemuligheder. Der
afventes svar.
Karsten ville kontakte læge konsulenter.
• Pernille Leicht er adspurgt og vil gerne holde foredrag (patienterstatningen).
• Torben Bæk Hansen (retslægerådet)
• (Patientombuddet – vi mangler en repræsentant – Lone hører Torben)
Maiken kontakter DADL – hvad tilbyder de – hvad er vores mulighed for at søge hjælp.
Case – panel til afslutning.
Lars har kontaktet en Advokat vedr. indlæg set fra et patient/advokat-synspunkt:
Titlen kunne være: ”Manipuler erstatningsadvokaten med speciallægen”.
Alex og Anders har kontaktet ergoterapeuter. Der er bekymring for sparsom deltagelse fra
Ergoterapeuterne.
Ideer til cases:
• CRPS
• Collefraktur
Tilmelding og madbestilling skal aftales af Anders med Karsten Krøner.
Firmaer inviteres såfremt der er plads – ikke medlemmer 2500kr og medlemmer 500 kr for
en stand.
7) Næste bestyrelsesmøder:
SKYPE-møde 12.februar kl 20.00?
3 maj 2019 kl 15.00-16.00 (lige efter forårsmødet)?
25 juni 2019 heldagsmøde i Odense
8) Evt.
Skifte af kasserer. Alle relevante papirer sendt til Lægernes Pensionskasse. Lone Kirkeby

