
Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Håndkirurgi d. 25. oktober 2017 i 
København 

 

Valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede Claus Möger, der blev valgt.   

1: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2016-2017: 

Selskabet har i dag 121 medlemmer, med 102 ordinære eller lægelige medlemmer og 19 associerede 

medlemmer, hovedsageligt ergoterapeuter. Vi har fået 9 ny ordinære medlemmer. I det seneste år, har vi 

haft 3 udmeldelser af selskabet, alle ordinære medlemmer.  

Selskabet støttes stadig af flere firmaer i medicoindustrien og har således i dag 5 firmamedlemskaber, 

nemlig: Orthos, Swemac Osmedic, Fischer Medical, Viking Medical og SOBI. Bestyrelsen sætter stor pris på 

dette gode samarbejde med medicoindustrien.  

Efter sidste generelforsamling, blev bestyrelsen konstitueret med Karsten Krøner som formand, Anders 

Lorenzen som næstformand, Bent Lange som sekretær, Pernille Leicht som kasserer og Lars Vadstrup, Peter 

Bernt og Janni Kjærsgaard Thillemann som bestyrelsesmedlemmer. Janni repræsenterer gruppen af yngre 

medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen har afholdt 5 møder i det forløbne år.  

 

Peter Bernt har valgt at forlade sit kliniske arbejde for at hellige sig en mere administrativ ledende stilling i 

det private erhvervsliv hos Falck Healthcare. Peter har derfor ønsket at trække sig ud af 

bestyrelsesarbejdet. Peter har ydet en stor indsats i alle de år han har siddet i bestyrelsen og hans store 

indsigt i blandt andet organisatoriske forhold vil blive savnet. Vi vil derfor gerne takke Peter for det 

mangeårige gode samarbejde. 

 

Bestyrelsen har fortsat et samarbejde med Dansk Ortopædisk Selskab og deltager i det årlige møde mellem 

de ortopædkirurgiske fagområder.  Mødet blev i år afholdt d. 19. januar i Middelfart. Vores selskab blev 

mødt med betydelig kritik fra DOS fordi vi ikke utvetydigt bakkede op omkring DOS ønsker om flere Korte 

Kliniske Retningslinjer. Bestyrelsens strategi for kvalitetsarbejdet har været at arbejde med temamøder 

hvor anvendt praksis fra afdelingerne præsenteres og drøftes med afsæt i tilgængelig litteratur. Korte 

Kliniske Retningslinjer er meget tidskrævende at udfærdige og vedligeholde og det synes uklart i hvilket 

omfang de eksisterende retningslinjer faktisk anvendes ude på afdelingerne. For dog delvist at 

imødekomme DOS ønske om udfærdigelse af Korte Kliniske Retningslinjer efter PICO metoden har vi i et 

nyhedsbrev til medlemmerne foreslået at behandling af dropfingre og enstrenget Dupuytrens´s kontraktur 

kunne være emner til Korte Kliniske Retningslinjer og vi søgte medlemmer der ønskede at påtage sig dette 

arbejde. Vi fik blot én henvendelse fra et medlem der ønskede at skrive om Morbus Dupuytren, men som, 

forståeligt nok, ikke ønskede at sidde alene med opgaven. Der bliver således heller ikke næste år forslag til 

DOS om nye Korte Kliniske Retningslinjer. Bent Lange vil senere komme men en historisk gennemgang af 

anvendelsen af klaringsrapporter og retningslinjer, der lægger op til en diskussion om selskabet skal 

engagere sig dybere i arbejdet med Korte Kliniske Retningslinjer. 

 

Gruppen af yngre håndkirurger har også i det forløbne år være meget aktive.  Gruppen afholdt d. 6. 

december sidste år et kursus i Aarhus om nervekirurgi, specielt tilrettelagt for yngre håndkirurger. Kurset 

bestod af katedral undervisning og kadaverøvelser. Kurset der var arrangeret af Janni Kjærgaard Thillemann 

har efterfølgende fået en meget positiv evaluering. Endnu et kursus om primære seneskader, sekundære 



rekonstruktioner og senetransfereringer er planlagt til d. 13. december i år i Århus. Bestyrelsen er ovenud 

tilfredse med de positive tiltag, som de yngre håndkirurger har taget og håber initiativet fortsætter.  

 

Vores medlem Mohammed Jafar, har efter et stort og omfattende arbejde sikret fem pladser på det 

plastikirurgiske kursus i mikrokirurgi til interesserede håndkirurger i uddannelsesstilling – stor tak til 

Mohammed for hans arbejde. 

 

Efter mange år som selskabets repræsentant i FEESH har Claus Möger valgt at trække sig. Vi er 

taknemmelige for det store arbejde Claus gennem årene har ydet i FEESH regi og hans loyale 

tilbagemeldinger fra det europæiske selskab.  Claus er blevet erstattet af Anders Kjørup, som giver sin 

beretning senere. 

 

Web-master Janni Kjærgaard Thiellemann har arbejdet med at modernisere hjemmesiden så den i dag 

fremstår mere moderne og opdateret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Janni, for hendes store 

arbejde med at vedligeholde vores hjemmeside. Vi vil gerne opfordre alle, der har noget på hjertet, eller 

som ønsker at deleoplysninger om møder og kongresser med kollegerne, til at kontakte Janni eller 

undertegnede, således at vi kan få annonceret for disse ting på hjemmesiden. 

 

Bent Lange har arbejdet sig igennem kassevis af arkivalier helt fra selskabets start og har nu digitaliseret 

væsentlige dele af arkivet. Disse historiske dokumenter vil snart være at finde på hjemmesiden – tak for 

det. 

 

Forårsmødet 2016 blev, som bekendt, afholdt i Aarhus, med Tommy Lindau fra Derby som en inspirerende 

foredragsholder. Mødet gav anledning til tanker om et nationalt studie af SL-læsioner og Janni Kjærgaard 

Thillemann har udført et kæmpe arbejde med at få skrevet en protokol på dette multicenter studie der vil 

kunne accepteres af de involverede afdelinger. Protokollen er nu færdig og afventer bare den endelige 

godkendelse. 

 

Samarbejdet med EFS Håndterapi, altså Ergoterapeut Fagligt Selskab for Håndterapi, er fortsat godt og vi 

have møde med repræsentanter fra EFS Håndterapis bestyrelse i Odense d. 30. maj i år. Det 

ergoterapeutiske selskab er meget aktive med forskning indenfor håndområdet og arbejder over hele 

landet med forskellige projekter på Ph.d. niveau. Vi vil også fremover samarbejde med EFS håndterapi, 

omkring afviklingen af forårsmøderne. I år var EFS Håndterapi arrangør af mødet, der blev afholdt i Ålborg, 

med smerter som hovedemne. FEESH mødet 2018, afholdes jo som bekendt i København 13. – 16. Juni. Vi 

har derfor besluttet af vi ikke i 2018 afholder et egentligt forårsmøde i selskabet. 

 

Michel Boeckstyns har samlet en gruppe fra hele Danmark omkring sig til arbejdet omkring FESSH 

kongressen der afholdes d. 13. til 16. Juni  2018 i København. Arbejdet er godt  gang og vi glæder os til at se 

resultatet af anstrengelserne 

 

Robert Gvozdenovic har atter i år gjort et stort stykke arbejde med det kroatiske håndkirurgiske selskab om 

det fælles travelling  fellowship program. I år har 2 kroatiske kirurger, Marco Baric og Bozo Gorjanc besøgt 

sygehusene i København og Charlotte Hartig Andreasen og Britt Meyer har været 2 uger i Kroatien. 



Selskabet skylder Robert en stor tak for det fremragende arbejde, han har udført, med at holde liv i dette 

udvekslingsprogram. Jeg kan kun opfordre selskabets medlemmer, til allerede nu at overveje mulige 

kandidater, til deltagelse i næste års program. Bestyrelsen har bevilget Charlotte og Britt et rejselegat til 

dækning af sine rejse udgifter til Kroatien.  

 

Selskabet har endvidere bevilget et rejselegat til Lena Schroll til hendes studieophold i Hong Kong hos 

professor Ho. Jeg ved at dette ophold har været til stor inspiration for Lena og det understreger at også 

kortere studieophold hos dygtige kolleger kan være meget lærerige.  

 

Atter i år har vi erfaret at flere og flere yngre kolleger har svært ved at få fri til deltagelse i faglige aktiviteter 

som studieophold, men også møder som dette kan det være svært at få støtte eller endog fri til. Vi må 

opfordre til at man hjemme i afdelingerne understreger vigtigheden af at vores yngre kolleger aktivt 

deltager i kurser, kongresser, studieophold og møder for at højne eller i det mindste bevare kvaliteten i den 

lægelige videreuddannelse. 

A-kurset i håndkirurgi blev atter afholdt i Gentofte i foråret. Årets kursus har fået særdeles gode 

evalueringer og vil blive afholdt for tredje og sidste gang på hospitalet i Gentofte til foråret. Herefter 

overtager kollegerne i Odense arbejdet med at afholde det årlige A-kursus. Kurset vil også fremover blive 

afholdt over 3 dage.  

 

Bestyrelsen håber på et fortsat godt og inspirerende samarbejde i det kommende år.  

 

2: Fremlæggelse og godkendelse at revideret regnskab:   
Kan findes på selskabets hjemmeside.   
Regnskabet blev godkendt.    
 
3: Vedtagelse af kontingenter: 
Bestyrelsen indstillede at fortsætte uændret med de gældende takster med 500 kr for ordinære 
medlemmer, 150 kr for associerede medlemmer og 3500 kr for firmamedlemmer.   
Denne bevaring af kontingentsatserne blev vedtaget.    
 
4: Optagelse af nye medlemmer:    
Bestyrelsen indstillede som ordinære medlemmer:   

• Mathias Steinbauer 
• Mazaker Azizpour 
• Esper Sejer 
• Ditte Enderlein 
• Kate Smidt  
• Wjeha Malik 
• Jesper Sonntag 
• Tord Salomonsen 
• Lars Solgaard 
• Celia Møllenborg Larsen 

 De nye medlemmer blev budt velkommen af generalforsamlingen.    

 
 



 
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:   
Følgende var på valg: 

• Pernille Leicht (villig til genvalg) 
• Lars Vadstrup (villig til genvalg) 
• Peter Bernt (genopstiller ikke) 
• Janni Kjærgaard Thillemann (villig til genvalg) 
• Alex Herup var indstillet til at overtage bestyrelsespladsen efter Peter Bernt. 

De indstillede blev enstemmigt genvalgt.   
 
6: Valg af revisorer:  
Poul Verner Madsen og Mogens Haugh var på valg. Begge var villige til genvalg og blev enstemmigt valgt.  
   
7: Orientering og arbejdet i FEESH:  
Anders Kjørup orienterede om arbejdet i FEESH. Som tidligere opfordres medlemmerne til at tilmelde sig  
EBHS eksamen. 
 
8: Referenceprogrammer, klaring rapporter og kliniske retningslinjer: 

Som det fremgår af formandens beretning har bestyrelses haft overvejelser vedrørende selskabets indsats i 

kvalitetssikringsarbejdet. Bent Lange gennemgik det historiske forløb fra oprettelsen af sekretariatet for 

referenceprogrammer til aktuelle diskussion om korte kliniske retningslinjer. Den systematiske 

litteraturgennemgang der er grundlaget for referenceprogrammerne og de klinisk retningslinjer er 

ressourcekrævende og rekrutteringen til arbejdet har vist sig at være svært. Bestyrelsen har således valgt at 

prioritere den gennemgang af eksisterende konsensus og de dertil hørende diskussioner på vores 

fagmøder. Der har for nyligt været en spirende interesse for deltagelse i udarbejdelse af en kort klinisk 

retningslinje vedrørende behandlingen af springfinger. Dette initiativ støttes af bestyrelsen.  

 

9: Eventuelt: 

Ingen tilmeldte emner. 


