
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Håndkirurgi 3. juli 2013 i Århus. 
 
Deltagere: Karsten, Bent, Niels, Anders, Pernille 
Afbud: Dorte 
 
I henhold til udsendt dagsorden blev følgende punkter behandlet: 
 

1. Valg af referent: 
Pernille blev valgt til referent. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 
Referatet godkendt uden kommentarer. 
 

3. Planlægning af efterårsmødet: 
Der skal ved DOS kongressen i oktober afholdes symposium om distale radius frakturer. Per 
Rasmussen (Hillerød) er bedt om at udarbejde program og har fremsendt dette til 
bestyrelsen. Programmet diskuteres og det godkendes. Karsten giver besked til Per 
Rasmussen,så han herefter kan sætte navne på de enkelte indlægsholdere. Per Rasmussen 
sørger for at indsende programmet til DOS indenfor tidsfristen. 
DSfH efterårsmøde afholdes i forbindelse med DOS kongressen d.23.10.2013 kl. 13 - 17 og 
det besluttes at programmet skal omhandle komplikationer og ledsage læsioner til distale 
radius frakturer. 
Foreløbigt program: Malunion (Anders Kjørup), ledsagende carpalfrakturer i forbindelse 
med distale radius frakturer (endnu ikke fastsat), ligament læsion skader i carpus (endnu 
ikke fastsat), ledsagende nervelæsioner til distale radius frakturer (Janni Kjær Thildeman), 
DRUJ (Bo Munk). 
Derudover er der frie foredrag. 
Der afholdes generalforsamling i henhold til vedtægterne efter mødet. 
 

4. Bidrag til IFSSH´s Erzine: 
DSfH har ingen bidrag til IFFSH´s Erzine. Karsten giver besked. 
 

5. Vedtægtsændringer, endelig formulering: 
Man diskuterer ændring af paragraf 4.1 og man bliver enige om at foreslå ændring af 
paragraf 4.1. 
Den gældende paragraf 4.1: 

       § 4.    Bestyrelsen  

4.1    Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen og som består af indtil 6 medlemmer, der 

alle skal være ordinære, stemmeberettigede medlemmer af selskabet. Kandidatur er betinget af mindst et års 

forudgående medlemskab.  

      Foreslåes ændret til: 
 
 
 
 
 



 
 

      § 4.    Bestyrelsen  

4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen og som består af indtil 7 medlemmer, der 

alle skal være ordinære, stemmeberettigede medlemmer af selskabet. Kandidatur er betinget af mindst et års 

forudgående medlemskab. 

De 6 af medlemmerne skal alle have gennemgået den til enhver tid gældende, af DSfH, rekommanderede fase 4 

uddannelse i håndkirurgi, mens det 7.medlem skal vælges blandt de medlemmer af selskabet der er i færd med at 

gennemføre fase 4 uddannelsen. Denne bestyrelsespost er således tidsbegrænset til 2 år. 

Bestyrelsens begrundelse for vedtægts ændringen er ønsket om at få yngre håndkirurgisk                     
interesserede ind i bestyrelsen. 

 
6. Udveksling Danmark – Kroatien: 

Efter initiativ fra Robert Gvozdenovic har der i uge 24 og 25 været 2 yngre håndkirurger fra 
Kroatien på studieophold i Danmark (Gentofte og Rigshospitalet). Der har været stor tilfreds 
med opholdet. Der er planlagt tilsvarende ophold i Kroatien for 2 yngre danske håndkirurger 
i efteråret 2013. Robert Gvozdenivic er ankermand for disse ophold som tænkes videreført. 
Robert skal fortælle om det på Generalforsamlingen 23.10.2013. 
 

7. Eventuelt: 
Bestyrelsen har modtaget udkast til ny vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af 
implantater fra Sundhedsstyrelsen. Vejledningen er udleveret til bestyrelsen og evt. 
bemærkninger til udkastet skal foreligge inden 23.8.2013. 
Gruppen af yngre håndkirurger har oprette en hjemmeside på facebook og der er ønske om 
afholdelse af kurser o.lign. Bestyrelsen vil foreslå at der i forbindelse med 
generalforsamlingen nedsættes et uddannelsesudvalg af håndkirurgisk interesserede yngre 
læger der kan varetage denne funktion. 
 
Referat: Pernille Leicht 


