Referat
Dansk selskab for håndkirurgi
Dato: 26/1 2021, kl 20.00-22.00
Sted: ZOOM
Tilstede:
Anders Kjørup (deltager som FESSH delegeret i de tre første punkter), Camilla Ryge,
Lars Vadstrup, Lone Kirkeby, Eske Brand, Maiken Stilling, Janni Kjærgaard Thillemann
og Anders Lorentsen

1) Valg af referent: Camilla Ryge
2) Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3) Forberedelse af mødet med Daniel Herren (DH), formand for FESSH:
Gennemgang af de fremsendte slides fra DH
A: Hvad er de største udfordringer for håndkirurgi i DK: vi er et lille land med få
håndkirurger problemer med videnstab frem for vidensopbygning i generationsskifterne.
Produktion har første prioritet. Dårlig plads til side-by-site vidensdeling. Lille
patientpopulation medfører få specialiserede patienter/site. Bortset fra Odense
manglende samarbejde med plastikkirurger og plastikkirurgiske færdigheder. Ingen stor
tradition blandt danske håndkirurger for at tage på fellowship ophold.
B: Hvor vigtig er FESSH for DSfH: Egentligt ikke særligt vigtigt, men det er den primære
internationale samarbejdspartner (ifh til Nordisk, ASSH osv). Hvis FESSH ikke fandtes ville vi
tage til ASSH. Meget få bruger FESSH til videre uddannelse ifh til vores antal.
C: Hvad der DSfH’s forventninger til FESSH: Ikke obstruerer små landes arrangementer.
FESSH skal holde sine priser nede og ikke blive ved med at øge priserne. For få Grants fra
FESSH til at stimulerer forskning – og meget gerne samarbejdsprojekter på tværs af de
europæiske medlemslande. For svært at søge Grants. Der må være flere penge i kassen
med de store indtægter fra kongresserne (kun 1 betalt training fellowship og 3 grants
(basic, clinical, reserch grant – AK checker op)
D: Hvordan kan FESSH støtte vores medlemmer: Mere reklame for training centre til
fellowships. Flere lettere tilgængelige grants og betalte fellowships. Ide til nemt
tilgængelige FESSH godkendte/evidence based undervisningsmoduler/webkurser osv der
kan bruges lokalt i landene og afdelinger.
E: Forslag til FESSH kongres formatet: Analoge møder JA TAK. Årlige møder ok.
Instructional courseseancer giver mere end de frie foredrag hvor kvaliteten ofte er meget
svingende. Net-baseret kongres nej tak. Sociale aspekt vigtigt.

4) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11.11.20: Godkendt
5) Status Forårsmødet den 22/4 2021:
Stor risiko for endnu en aflysning/udsættelse grundet Coronasituationen.
Ergoterapeuter trænger til/savner at komme ud og blive inspireret/opdateret.
Evt udsætte det til efteråret.
Vi vil meget gerne have at det bliver et fysisk møde frem for et virtuelt.
6) Orientering om Sixtusmødet der blev afholdt som ZOOM-møde den 21/1 2021:
AL informerer: Alle fagområder har ligget stille med få møder og begrænset aktivitet. UDU
præsenterede ny målbeskrivelse som starter op igennem det næste år – de nye udd forløb
starter og dem der har været startet de gamle forløb kører færdig efter gammel model.
HU-kurserne kører videre uændret.
VU udsender snart invitationer til abstract-bedømmere og chairman funktion til DOSkongressen.
Specialeplans revision afventes fra SST. Vi/DOS har meldt ind med at primær behandling af
CRPS skal ind under ortopædkirurgi.
Kongressen i 2021 torsdag 18.11-lørdag 20.11 (rykket en dag i år da Scandichotellet ikke
kunne fås fra onsdag til fredag)
7) Status på NOMS.
JT har modtaget alle undt 3 NOMS (som godt ved at de mangler). Flere er meget tæt på at
være færdigt gennemarbejdet. De kan ses under NOMS dropbox-mappen: ”final”.
Dropfinger er lagt op på NOMS siden, der kæmpes fortsat lidt med figurene.
UCL-oplægget finpudses og sendes retur til kommentar hos Tine Weis
8) EVT
Ingen oplæg.

