Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Håndkirurgi
Århus, tirsdag den 2. December, 2014
Deltagere:

Pernille Leicht, Bent Lange, Karsten Krøner , Janni Theilmann og Anders
Lorentsen

Afbud:

Lars Vadstrup, Peter Bernt

Referent:

Anders Lorentsen

1) Referat ikke skrevet
2) Bestyrelsen konstituerer sig uændret:
Karsten Krøner, formand
Anders Lorentsen, næstformand
Bent Lange, sekretær
Pernille Leicht, kasserer
Lars Vadstrup, bestyrelsesmedlem
Peter Bernt, bestyrelsesmedlem
Janni Theilmann, repræsentant yngre håndkirurger
3) Gruppen af yngre håndkirurger er et udvalg under DsfH. Gruppen består af
håndkirurgisk interesserede læger der stiler mod at blive håndkirurg og skal tage sig af
uddannelse og kursusvirksomhed for yngre håndkirurgisk interesserede læger.
5. Marts 2015 næste kursus for Yngre håndkirurger, afholdes ved/i Odense Universitet.
Emnet er DRUJ OG TFCC.
Janni er for første gang med til bestyrelsesmøde som repræsentant for ”Gruppen af
yngre håndkirurger”
4) Deltagelse i DOS’kvallitetsudvalg: Vi er udbedt forslag korte kliniske retningslinjer. Lars
har foreslået Scafoideumfrakturer. Der er enighed om at der allerede er en dækkende
klaringsrapport som stadig er dækkende for området. Med hensyn til korte kliniske
retningslinjer er deltagerne enige om at udarbejdelsen er et stort arbejde og dermed
tidskrævende. Bestyrelsen støtter op om Karstens udmelding om at vi ikke kan afse
resurser til at arbejde med dette i 2015. Camilla Rye vil gerne repræsentere DsFH i
Kvalitetsudvalget. Vi vil gerne have Camilla til at repræsentere selskabet, men at der
skal sikres en god kontakt mellem Camilla og bestyrelsen samt at der ikke Planlægges
eller udarbejdes KKR uden bestyrelsen har været inde over disse. Karsten vil kontakte
Camilla og aftale nærmere, samt sende brev til Claus. Munk
5) Der er ikke nogen i bestyrelsen der er interesseret i at være medlem af Ankenævnet for
Patienterstatning.

6) Janni Kjærgaard Theilmann har ansøgt om legat til studierejse til ”Pulvertaft
Handcenter”, Derby. Vi vil støtte opholdet med de ansøgte rejseudgifter , ca. 3500 kr.
(Janni var ikke tilstede under behandlingen af dette punkt)
7) Karsten udarbejder et brev som sendes til bestyrelsen for FESSH. Herved kan det
undgås at Claus Møger bliver nødt til at rejse ned og deltage i det ekstraordinære
bestyrelsesmøde.
8) Pernille Leicht vil gerne være håndkirurgisk repræsentant i ”Ergoterapeuternes
specialistnævn”
9) EVT. Der var ikke købt gaver til foredragsholderne ved efterårsmødet. Der er 150 kr.
pr. Foredragsholder.
Forårsmøde heldags i Dronninglund/Ålborg fredag den 24. April 2015.
Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 17/2 2015 kl 17.00. Rigshospitalet, Kbh.

