
Referat fra bestyrelsesmøde 
Dansk selskab for håndkirurgi 
 
Dato:  25/6 2019 kl 09.00 
Sted:  Mads Hansensvej 6, 5000 Odense C 
 
Til stede:  
Anders Lorentsen, Alex Herup, Lars Vadstrup, Lone Kirkeby, Maiken Stilling, Janni Kjærgaard 
Thillemann 
 
Afbud: Karsten Krøner 
 
 

1) Valg af referent: 
a. Janni Thillemann 

 
2) Godkendelse af dagsorden 

 
3) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

 
4) Ny Målbeskrivelse, status: 

a. 6. september i Vejle. DSFH repræsenteres ved formand Anders Lorentsen og Lars 
Vadstrup. Der er fremsendt bestyrelsens tidligere arbejde med forslag til indhold i 
ny målbeskrivelse. 

b. Der er udbedt en skabelon at følge fra DOS udvalget for ny målbeskrivelse/Martin 
Bille Henriksen. 

c. Eksemplet med en ”brandskole” lignende eksamen foreslås. Emnerne skal være 
”need to know” men dække det håndkirurgiske speciale. 

 
5) Nyt fra ”Yngre Håndkirurger”:  

a. 7. Kursus planlægges ca til dec 2019 (JKT) 
b. Emne: Lidelser i tommelfinger og rodled 
c. Ideer til forbedring: Instruktør ved kadaverkirurgi/2 borde (MS) 

 
6) Nyt fra FESSH og IFSSH 

a. Begge generalforsamlinger var planlagt samtidigt. Deltagere fra Danmark: Anders 
Kjørup(AK) og Anders Lorentsen(AL) 

b. FESSH (AK) 
i. Næste møder i Basel 2020, Rotterdam 2021, London 2022 (+IFSSH) 

ii. Ved afstemning vand Rimini i 2023. 
c. IFSSH (AL) 

i. Næste møde 2022 i London 
ii. Ved afstemning vandt Washington 2025  

iii. Formandsvalg med kampvalg. Næstformand blev valgt til ny formand 
(Garcia Elias). 



iv. Nye tiltag 
1. hjemmesiden forbedres 
2. IFSSH magasin udesendes 4 gange årligt 
3. reduceret kongress-takst og tiltag der til gode ser økonomisk 

dårligere stillede medlemslande 
v. Historian: Der ønskes en historik fra alle landes selskaber 

1. Der er tidligere udarbejdet skrift til FESSH af Michel Boekstyns(MB) 
2. Lars Vadstrup forhører sig ved MB og Anders Lorentsen  med Lis 

Barfred. 
 

7) KKR: Forslag til nye KKR (Idebank). Er der nogen aspiranter til ny KKR? 
a. Ingen medlemmer har henvendt (efter opfordring i medlemsbrev) sig med ideer 

eller ønske om at deltage i arbejdet. 
b. Der besluttes at afsætte tid på næste efterårsmøde til information af medlemmer 

om KKR. Evt. kan specifikke emner foreslås. 
i. Enkondromer er lavet af tumorsektionen. Udsendes med næste nyhedsbrev. 

ii. Forslag: 
1. Dorsalt håndleds ganglie. Er der evidens for  behandling med 

blokade. 
2. DeQuervain. Er der evidens for blokade behandling 

 
8) Er der en der vil være suppleant til Kvallitetsudvalget?  

(Næste møde:  22/8 2019 kl 10.00 – 14.30) 
a. AL har forfald/ferie ved næste møde i på Gentofte Hospital   
b. Lars Vadstrup deltager som suppleant. 

 
9) Status på hånd-protese databasen – hvad er fremtiden? 

a. LVS har rundsendt opfordring til at vurdere hvilke nationale  databaser der er behov 
for. 

b. Dansk Håndprotese Database (DHD) der blev udviklet og drevet af midler fra 
Ortopædkirurgisk afdeling på AUH blev nedlagt for ca. 2 år siden da afdelingen 
ikke længere ønskede at finansiere projektet og der stort set ikke blev 
indberettet noget til DHD. 

c. Gentofte indrapporterer til Europæisk database. Opstartet af M. Boekstyns og G. 
Hertzberg. 

d. Holstebro driver egen database 
e. Der er ikke umiddelbart grundlag for at anmode om optagelse af en håndprotese 

database aktuelt. 
f. Kvalitetssikrings/forsknings-databaser og brug af data ift. gældende lovgivning 

diskuteres. Der er udsigt til opblødning af reglerne. 
 

10) Nye Medlemmer i Selskabet.  
a. Karen Weigert (Aalborg) 
b. Karina Liv Hansen (Odense) 



i. Medlemsliste og månedsrapport efterlyses af Kasserer Lone Kirkeby. 
Sekretær Alex Herup vil formidle til bestyrelsen når nye lister fremsendes fra 
Lægeforeningen. 

 
11) Socialt aften-program efter efterårsmødet 

a. Der er fagmøder onsdag – ”fælles aften håndarrangement” 
i. DOS arrangerer aktiviteter og fælles spisning man kan tilmelde sig. 

ii. Derfor arrangeres ikke  et ”fælles aften håndarrangement” 
iii. Medlemmerne opfordres i stedet til deltagelse på et/flere ”Håndhold” i 

floorball som vi oprindeligt havde planer om at arrangere.  
 

 
12) Generalforsamling 

a. Anders Lorentsen laver indkaldelse til GF.  Udsendes jf. vedtægter senest 6 uger før 
og opstilling af nye bestyrelsesmedlemmer senest 4 uger før GF. 

i. Formandens beretning (AL) 
b. Poul Verner Madsen vil gerne fortsætte som revisor, mangler at høre fra Mogens 

Haug. Anders Lorentsen tager kontakt. 
i. Bestyrelsesposter på valg 

1. Karsten Krøner – har valgt ikke at genopstille 
2. Lars Vadstrup og Alex Herup er villige til genvalg 

 
13) Program for efterårsmødet ved DOS kongressen 

a. Lokale forespørgsel på 60-80 siddende deltagere. 
b. Der lægges program med emnet ”HOT or NOT?” En battle vedrørende behandling 

af Håndledsartrose (RC og SLAC3) samt DRUJ artrose. 
 
 

14) Eventuelt: 
a. SL projekt 

i. Gentofte, Hillerød og Aalborg er klar til opstart.  
ii. Sønderborg ønsker at deltage 

iii. Slagelse indsætter Mohammed som projekt-læge sammen med Alex Herup 
(projektansvarlig Slagelse) 

iv. Holstebro og Aarhus er godt i gang med inklusion.  
1. 10 % af det samlede patienttal er nået. 

 
Næste møde: Kl. 20.00 den 10/9, SKYPE. 

 
 
 


