Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for
Håndkirurgi d. 23. oktober 2013 i København
Valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede Bo Munk, der blev valgt.
1: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning:

Selskabet har i dag 117 medlemmer, med 96 ordinære eller lægelige medlemmer og 21 associerede
medlemmer, hovedsageligt ergoterapeuter. Et medlem har forladt selskabet efter at være gået på
pension og vi har fået 6 nye medlemmer. Vi har desuden i løbet af året haft den glæde, at flere firmaer
har meldt sig ind. Således støttes selskabet i dag af:
Pfizer
Arhtrex
Ortos
SwemacOsmedic
Fischer Medical
Viking Medical
Sobi
Bestyrelsen sætter stor pris på dette gode samarbejde med industrien.
Efter generalforsamlingen sidste år blev bestyrelses konstitueret med Karsten Krøner som formand,
Niels Søe Nielsen som næstformand, Bent Lange som sekretær, Pernille Leicht, som kasserer og
Dorte Engelund og Anders Lorentzen som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har afholdt 6 møder
det forløbne år.
Bestyrelsen har fortsat et godt samarbejde med Dansk Ortopædisk Selskab og er medlem af DOS
kvalitetsudvalg og deltager i det årlige møde mellem de ortopædkirurgiske fagområder.
Bestyrelsen har i år uddelt rejselegater til Jens Tvede-Christensen til et studieophold i Malmø, samt til
Heidi Fisker, til dækning rejseudgifter i forbindelse med deltagelse som travelling fellow i Kroatien i år.
Jens og Heidis rejseberetninger kan læses på hjemmesiden. Bestyrelsen finder at studieophold af
kortere eller længere varighed er en betydende inspirationskilde for deltagerne og er vigtige for
skabelsen af værdifulde kollegiale netværk. Vi vil derfor minde om, at selskabet har mulighed for
økonomisk at støtte deltagelse i stuedieophold.
Selskabets forårsmøde var i år arrangeret af håndterapeuterne, og blev afholdt d. 10. april i Vejle.
Emnet var proproiception og som hovedtaler havde man engageret professor Marc Garcia Ellias fra
Barcelona. Mødet var af meget høj faglig kvalitet og blev afviklet fremragende, i gode rammer og med
stor deltagelse af såvel terapeuter som kirurger.
A-kurset i håndkirurgi blev afholdt for første gang i Århus i juni. Kurset fik efterfølgende en meget flot
evaluering af kursisterne. Det er vigtigt at håndkurset er tilrettelagt så vi kan inspirere vores yngre
kolleger til at vælge netop dette fagområde til deres fremtidige virke. Det lykkedes i høj grad under Bo
Munks ledelse og med mange gode og inspirerende undervisere fra selskabet. Der er heldigvis mange
yngre kolleger i hoveduddannelse der ønsker at blive håndkirurger.

Ved den sidste generalforsamling, var der blandt de yngre medlemmer af selskabet et udbredt ønske
om at blive mere involveret i selskabets arbejde, et ønske bestyrelsen bifalder. Vi ønsker derfor at
udvide bestyrelsen med endnu et medlem. Et medlem, som vi forestiller os skal være under
uddannelse i fase 4 til håndkirurg. Dette kræver en ændring af selskabets love og vil blive diskuteret
som et selvstændigt punkt på dagsordnen senere.
Der har endvidere været ønske om at selskabet er mere aktivt hvad angår uddannelsestilbud, specielt
gruppen af yngre medlemmer har savnet udannelsesinitiativer. Bestyrelsen ønsker derfor at nedsætte
et uddannelsesudvalg til at arbejde med netop dette. Det vil fremover være naturligt at netop det 7.
medlem af bestyrelsen indgår som formand eller sekretær for dette udvalg ,der således kan forankres
i selskabets bestyrelse.
Dansk Håndalloplastik Database (DHD) er nu, efter et stort og grundigt arbejde af Ann EllegaardAndersen, fungerende og anvendes i dag i Aarhus. Der har været mange problemer med specielt
scanningsdelen og patient-kiosk delen af programmet, men disse er nu løst og vi forventer at vi i den
nærmeste fremtid vil udbrede databasen til de relevante afdelinger i landet.
Netop håndteringen af de nationale kliniske databaser er for tiden under betydelige ændringer i forhold
til før. Fra politisk hold har der været et ønske om at samle regionale og nationale databaser på
Statens Serum Institut. Der er udsendt et udkast til bekendtgørelse om kliniske databaser i høring til
organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS, tidligere kendt som Dansk Medicinsk Selskab).
LVS ser med stor bekymring på den kommende lov og har udtrykt dette i sit høringssvar. Det er
specielt en række forvaltningsmæssig problemer i bekendtgørelsen, uafklaret rollefordeling mellem
Statens Serum Institut og Databasernes Fællessekretariat samt problemer i forhold til ejerskab af data
der bekymrer. De danske kliniske databaser er internationalt anerkendte, og er af stor betydning for
mange sundhedsvidenskabelige forskere der har lagt stort fagligt engagement og tusindvis af frivillige
arbejdstimer i et arbejde der gennem årene har båret frugt i form af fremragende forskningsresultater.
Vi følger spændt udviklingen på dette område.
På initiativ af Robert Gvozdenovic er Dansk Selskab for Håndkirurgi indgået i et samarbejde med det
Kroatiske Selskab for Håndkirurgi om et ”Traveling Fellowship Program” hvor der årligt udveksles to
kolleger fra hvert land i et studieophold på 2 uger, værtslandene byder på kost og logi, medens
kursisterne selv står rejsen. Selskabet har efter ansøgning mulighed for at støtte rejsen. Der har i år
været besøg på de københavnske hospitaler af to kroatiske kolleger, og to danske håndkirurger har
netop besøgt Kroatien. Vi skylder Robert stor tak for dette fremragende initiativ og det store arbejde
det har været at arrangere dette fellowship. Udvekslingsprogrammet ligger også fremover trygt i
Roberts hænder, og han vil lidt senere give en orientering om programmet.
Sammen med Dansk Ortopædisk Selskab har vi ansøgt om at emnet ”håndledsnære distale
radiusfrakturer” bliver emnet for en af de nye nationale retningslinier der organiseres og financierers af
Sundhedsstyrelsen. Der blev primært udvalgt ti kliniske emner til dette arbejde, hvor radiusfrakturerne
ikke indgik. Senere er emnet imidlertid kommet med i anden ombæring, og der venter et stort arbejde
for nogle håndkirurger med interesse for dette felt, sammen med ortopædkirurgiske traumatologer,
håndterapeuter og radiologer. Vi afventer stadig Sundhedsstyrelsens udspil mht. til arbejdsgruppens
sammensætning etc.
Som selskab er vi medlemmer af flere internationale selskaber. Et skandinavisk selskab (SSSH), et
europæisk selskab (FESSH) og et internationalt ”verdens” selskab (IFSSH). Forhold omkring
organisering og økonomi i SSSH, har været rimeligt uafklaret, men ved SSSH’s generalforsamling
sidste år blev Niels Søe valgt som formand, og Bo Munk valgt som sekretær og kasserer frem til
selskabets møde i Bergen i 2014. Endvidere besluttede man på SSSH generalforsamlingen at det

fremover skulle være de nationale selskaber der individuelt skulle være medlemmer af IFSSH, og ikke
som før SSSH der repræsenterede Skandinavien. Vi har som nationalt selskab ikke søgt om
optagelse i IFSSH, og det var med en vis overraskelse at vi i forbindelse med afholdelse IFSSH mødet
i Delhi i april i år, erfarede at vi var blevet stemt ind i IFSSH med de forpligtelser der følger med.
Selskabets bestyrelse var ikke repræsenteret ved mødet i Delhi½. Bent Lange vil senere gennemgå
vores forhold til SSSH og IFSSH.
Der har været et ønske om bedre kommunikation i selskabet. Vi har derfor løbende arbejdet med at få
vores e-mail lister up to date og at kommunikere med jævnlige nyhedsbreve. Vi vil gerne takke Bo
Munk for det store stykke arbejde han har med at holde hjemmesiden a jour. Vi vil gerne opfordre til at
man kontakter Bo eller undertegnede, hvis man har relevante emner man ønsker på hjemmesiden.
Mere moderne kommunikation gennem de sociale medier som facebook og twitter er måske vejen
frem og Ulrik Branner forsøgt at danne en interessegruppe på facebook efter sidste generalforsamling,
men så vidt jeg kan se, er gruppen nu nedlagt igen.
Bestyrelsen håber på fortsat godt og inspirerende samarbejde i det kommende år, hvor
kommunikation med medlemmerne fortsat vil være i fokus.

Beretningen blev godkendt.
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:
•
•
•
•
•

Lone Kirkeby
Jamilla Hussein Eriksen
Jens Tvedegaard-Christensen
Lis Røhl Andersen
Thomas Rohde

Og som associeret medlem:
•

Lotte Have

De nye medlemmer blev budt velkommen af generalforsamlingen.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pernille Lecht var på valg, var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Niels Søe og Dorte Engelund var ligeledes på valg men ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede
Peter Bernt og Lars Vadstrup der begge blev enstemmigt valgt
Bestyrelsen takkede de afgående medlemmer for deres store og mangeårige indsats for selskabet.
6: Valg af revisorer
Poul Verner Madsen og Mogens Haugh var på valg, var villige til genvalg og blev enstemmigt valgt.
7: Indkomne forslag

På generalforsamlingen i 2012 var der blandt deltagerne et udbredt ønske om at selskabets yngre
medlemmer kunne deltage i bestyrelsesarbejdet, et ønske der blev delt af bestyrelsen. Bestyrelsen
forslår derfor at §4.1 i selskabets love ændres fra:
§ 4.
4.1

Bestyrelsen

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.

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 begrænset til to år.

Generalforsamlingen vedtog ændringsforslaget, men da der ikke var 2/3 af selskabets
stemmeberettigede medlemmer tilstede, som lovene foreskriver ved vedtægtsændringer, skal
forslaget forelægges ved den næstkommende generalforsamling til godkendelse før ændringerne kan
træde i kraft.
8: Orientering om udvekslingsprogrammet mellem Danmark og Kroatien
Robert Gvazdenovic orienterede om fellowship programmet og dets baggrund
9: Orientering om FEESH
Bent Lange orienterede kort
10: Orientering om SSSH og IFSSH
Bent Lange orienterede om forholdene i disse to organisationer. Der var diskussion om selskabets
fortsatte tilhørsforhold til de to selskaber og det blev besluttet at Selskabet fortsætter sit medlemskab
af IFSSH, hvor der synes at være initiativ til flere lovende aktiviteter i den kommende tid. Bestyrelsen
vil dog nøje følge udviklingen. Hvad angår SSSH vil man på næste generalforsamling i dette selskab
foreslå at SSSH fortsætter som interesseforening med det ene formål at afholde skandinaviske
kongresser hver andet år, arrangeret af lokale interessegrupper.
11: Nedsættelse af uddannelsesudvalg
Det blev besluttet at nedsætte et uddannelsesudvalg bestående af medlemmer fra den gruppe af ygre
medlemmer der blev dannet i forbindelse med generalforsamlingen i 2012. Formanden for dette
udvalg kunne være det nye uddannelsessøgende medlem af bestyrelsen. Selskabets bestyrelse vil i
efteråret nedsætte en arbejdsgruppe der kan arbejde med udvalgets kommisorium og
sammensætning.
12: Eventuelt
Niels Søe takkede for godt samarbejde i gennem sine mange år som bestyrelsesmedlem og formand.

