Bestyrelsesmøde på Skype d. 10.09.2019 kl. 20.00
Deltagere: Alex Herup, Karsten Krøner, Lars Vadstrup, Lone Kirkeby, Maiken Stilling, Janni
Kjærgaard Thillemand, Anders Lorentzen.
1)
2)
3)
4)

Alex Herup blev valgt til referent.
Dagsorden for dagens møde blev godkendt.
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Ny målbeskrivelse efter møde med DOD uddu.: Der blev afholdt møde i Vejle fredag d.
06.09.19 med repræsentanter fra de andre specialer. Anders Lorentzen og Lars Vadstrup
deltog for det håndkirurgiske subspeciale. Der blev lagt vægt på udredning, behandling og
det postoperative forløb i forhold til målbeskrivelsen med angivelse af forventet
kompetenceniveau i henhold til niveau 1-3. Niveau 1: vedrører diagnostik, niveau 2:
behandling under supervision, niveau 3:Selvstændig behandling. Der blev lagt vægt på at
kompetencerne står ens ved overlap mellem hånd/traume. 360 graders evaluering
fortsætter.
5) Referat af mødet i kvalitetsudvalget på Gentofte d. 22.08.2019 , hvor Lars Vadstrup deltog:
Der var blandt de forskellige fagområder en fælles oplevelse af, at det var svært hverve og
fastholde yngre læger til de forskellige subspecialer. Der er en del interesserede yngre
læger ude på de mindre sygehuse, men der mangler stillinger. Vedrørende KKR var der en
generel udmattelse i de fleste subspecialer og det er svært at finde både emner og
personer til at lave KKR. Afslutningsvis foreslog Maiken Stilling, at dem der deltager i DOS
Battle omkring Dupuytrens kontraktur ( Camilla Ryge og Søren Larsen) kunne spørges om
de ville lave en KKR om behandling af Dupuytrens kontraktur med nålemetode / Xiapex,
versus åben fascioektomi. Endvidere blev det drøftet om kvalitetsudvalget kunne lave et
videoklip på infoskærm til symposium : ”Rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed” v.
Højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
6) Status for efterårsmødet i Vingsted: Vi har udarbejdet et helt program til DOS i Vingsted.
Der bliver lavet afstemninger med Kahoot App og emnet er HOT or NOT Battle: Radiocarpal
og DRUJ artrose. Alle vedtaget emner til oplæg er fordelt mellem foredragsholderne og der
er givet positiv tilbagemelding omk. deltagelse fra disse. Vedrørende generalforsamlingen
er Lars Vadstrup og Alex Herup på valg og er villige til genvalg til DSfH’s bestyrrelse, mens
Karsten Krøner ikke genopstiller. Valg af revisorer : På valg er Poul Verner Madsen og
Mogens Haug, som begge er villige til genvalg.
7) Fordeling af pladser ved FESSH-Akademiet: Anders Kjørup har skrevet, at der var fire
pladser med rabat til 250 euro til Kurset Basic Course in handsurgery i Budapest. Anders
Kjørup fordeler evt. ansøgere og sørger for jævn geografisk fordeling.
8) Kandidat til ekspertpanel Medical Device Regulation Proces (forespørgsel fra EFORT via
DOS): Vi har ingen repræsentanter, hvilket vi giver DOS besked om.
9) DSfH’s historie: Vi har tidligere artikel fra Journal of Hand Surgery, skrevet af Michel E. H.
Boeckstyns og Torben Bæk Hansen. Endvidere har Lis Barfred også skrevet noget om
emnet vi kan finde frem.
10) Næste bestyrelsesmøde er d. 18.09.2019
11) Eventuelt: Vi vil se vedtægter fra SSSH inden vi støtter med 5 euro pr. Person. Der var ingen
ansøgere til selskabets legat.

