
Referat 
Generalforsamling Dansk Selskab for Håndkirurgi 

Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 16.30 – 17.30, Vingsted 

Valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede Anders Kjørup, der blev valgt. 

1) 
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2018-19: 
Selskabet har i dag 122 medlemmer, med 111 ordinære eller lægelige 
medlemmer og 11 associerede medlemmer som hovedsageligt er 
ergoterapeuter. Vi har fået 5 nye medlemmer i løbet af det sidste år. 
Selskabet støttes stadig af flere firmaer og har følgende 5 firmamedlemmer:   
Viking Medical, SOBI, Fischer Medical, ORTOS og Swemac Osmedic. 
Bestyrelsen sætter stor pris på det gode samarbejde med medicoindustrien 
 
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med  
Anders Lorentsen som formand, Lars Vadstrup som næstformand, Lone Kirkeby 
som kasserer, Alex Herup som sekretær, Janni Kjærgaard Thilleman som 
webmaster, Karsten Krøner som bestyrelsesmedlem og Maiken Stilling Yngre 
læge repræsentant. Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af det 
sidste år, heraf var 5 SKYPE-møder. 
 
I år har Karsten Krøner besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen. Karsten har i 
mange år været et trofast medlem af bestyrelsen og har gennem flere år været 
formand for selskabet. Vi kommer til at savne ham i bestyrelsen. Karsten blev 
takket for det gode samarbejde gennem mange år. 
 
Bestyrelsen har fortsat et godt samarbejde med Dansk Ortopædkirurgisk Selskab 
og har deltaget ved det årlige møde for de ortopædkirurgiske fagområder den 17. 
januar på Sixtus. Desuden er vi repræsenteret i DOS´ kvalitetsudvalg som er det 
eneste udvalg under DOS hvor alle fagområder er fast tilknyttet. Korte kliniske 
retningslinjer er et fast punkt på udvalgets møder; men aktuelt er der ikke nogen 
håndkirurgiske KKR under udarbejdelse, hvorfor vi opfordrer selskabets 
medlemmer til at finde emner og deltage i dette arbejde. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af den nye målbeskrivelse for den 
ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse, har vi deltaget, ved bl.a. at udarbejde 
lister over håndkirurgiske kompetencer samt tilpasning af på hvilket niveauer 



kompetencerne skal mestres af kommende speciallæger. Arbejdet med den nye 
målbeskrivelse går planmæssigt fremad og det ser lovende ud. 
 
Gruppen af Yngre Håndkirurger er stadig meget aktiv og har den 7. januar 
afholdt et kursus om ”Carpal instabilitet” hvor der var mange gode indlæg samt 
operationer på kadaverarme. Den 10. december er der planlagt yderligere et 
kursus i Århus. Emnet er ”Tommelfingerens lidelser” og vil omhandle behandling 
af artrose, ledbåndsskader og tendinit.  Der vil også være træning af operationer. 
 
Forårsmødet som blev afholdt den 3. maj i Horsens omhandlede ”Klager og 
patienterstatningssager”. Der var mange spændende indlæg fra Styrelsen for 
Patientklager, jurister, lægekonsulenter og andre, samt gode diskussioner. 
Desværre var antallet af deltagere ikke så højt som vi kunne ønske. Det var især 
ergoterapeuterne der ikke blev fanget af emnet. 
 
I juni måned blev der afholdt håndkirurgisk kongres i Berlin.  
Det var en fælles kongres for det Internationale Håndkirurgiske selskab, IFSSH, 
og det Europæiske Håndkirurgiske Selskab, FESSH. Det var den største 
håndkirurgiske kongres der har været afholdt. Danmark var pænt repræsenteret 
med både deltagere og videnskabelige indlæg. I august blev der afholdt 
håndkirurgisk kongres af det Skandinaviske Håndkirurgiske selskab i Talin. Den 
danske deltagelse var ret begrænset ved denne kongres. 
 
Det specialespecifikke kursus i håndkirurgi, tidligere kaldet A-kurser, har i år 
været afholdt i Odense og fik rigtig gode evalueringer. Jens Chr. Werlinrud havde 
sammensat et spændende kursus med teori samt en del praktiske øvelser i 
undersøgelsesteknik og operationer. Vi håber at kurset kan inspirere flere nye 
ortopædkirurger til at vælge håndkirurgien. 
 
Efter henvendelse fra Det Skandinaviske håndkirurgiske selskab (SSSH), har vi 
haft fokus på at reetablere samarbejdet. Michel Boeckstyns der har stor erfaring 
fra arbejde med FESSH og planlægning af kongresser, har meldt sig som dansk 
repræsentant i Skandinavisk Håndkirurgisk Selskab og samarbejdet er kommet i 
gang igen. 
 
Selskabets hjemmeside indeholder god inspiration og information om fremtidige 
kongresser og kurser. For at hjemmesiden kan være opdateret og dækkende 
beder vi jer sende information om kurser og kongresser og andet relevant til 
Janni Kjærgaard Thillemann eller undertegnede så vi kan få det på med i 
nyhedsbreve og på hjemmesiden.  Vi vil gerne takke Janni for den store indsats 
med at holde hjemmesiden opdateret. 



En kær kollega og medlem af selskabet i mange år, Ib Olsen, døde den 24. april 
efter lang tids sygdom. Ib der var overlæge på Hillerød var kendt som en dygtig 
håndkirurg og en god underviser. 
Vi vil holde et minuts tavshed til ære for Ib Olsen. 
 
Bestyrelsen håber på et fortsat godt og inspirerende samarbejde det kommende 
år. 
 
2)  
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab: 
Regnskabet kan findes på selskabets hjemmeside.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
3)  
Vedtagelse af kontingenter: 
Bestyrelsen indstillede at fortsætte med uændrede kontigenter, 500 kr. for 
ordinære medlemmer, 150 kr. for associerede medlemmer og 3500 for 
firmamedlemmer. Dette blev vedtaget. 
 
4) 
Optagelse af nye ordinære medlemmer:  
Bestyrelsen indstillede følgende ordinære medlemmer: Karen Weigert, Karina 
Liv Hansen, Jacob Hunter, Dea Larsen, Katrine Rasch 
De nye medlemmer blev budt velkommen af generalforsamlingen. 
 
5) 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Følgende var på valg:  
Karsten Krøner (genopstiller ikke),  
Lars Vadstrup (villig til genvalg),  
Alex Herup (villig til genvalg),  
Opstillede kandidater: Camilla Rye 
De indstillede blev enstemmigt valgt 

   
6) 
Valg af revisorer: 
På valg:  Poul Verner Madsen, Mogens Haug, begge var villige til genvalg og 
blev enstemmigt valgt.  
 
7) 
Orientering og arbejdet i FEESH (Anders Kjørup) 



Ved delegeret-møde i Berlin besluttes det at afholde FESSH-kongres i Rimini 
i Italien i 1923. Næste kongres er i 2020 i Basel. 
Der er fundet 4 danske deltagere til FESSH Academy i Budapest februar 
2020 (deltagelse til specialpris). 
 
8) 
Orientering om IFSSH (Anders Lorentsen) 
Der orienteres om IFFSH´s formål og indsatsområder.  
Ved delegeret-møde i Berlin blev Marc Garcia-Elias valgt til præsident og 
Washington blev valgt til at afholde kongressen i 2025. 
Næste kongres bliver i London i 2022 i samarbejde med FESSH 
 
9) 
Indkomne forslag: 
Orientering om SSSH (Michel Boeckstyns) 
Der er afholdt SSSH-kongres i Tallin med deltagelse af fire danskere. 
Michel har deltaget ved møder og det er besluttet at styrke strukturen i 
selskabet samt at medlemslandenes Hånd-selskaber skal betale 5 € pr 
medlem. Det blev besluttet at SSSH-kongressen i 1923 skal afholdes i 
Danmark.  
Information om legat fra ”Foreningen fra FESSH overskud” (Michel 
Boeckstyns) 
Der har kun været få ansøgere til legater og det anbefales at søge disse iht. 
retningslinjerne som findes på DSfH’s hjemmeside. 
              
10) 
Eventuelt   
Mohammed Jafar informere om at Dansk Mikrokirurgisk Selskab afholder A-
kursus i mikrokirurgi årligt og der er som regel muligt for at enkelte 
hoveduddannelseslæger i ortopædkirurgi kan deltage. Da der er tale om et 
kursus i hoveduddannelse (A-kursus) kan der iht. Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer normalt ikke optages speciallæger på kurset. 
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