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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab 03.03.15 kl 15-18

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsemødet d.16.01.15 (bilag 1)
Ang Screeningen for colorektalcancer og det stigende antal koloskopier. Brevet til
screeningsudvalget under regionerne og Christian Vorm er sendt, men ingen har svaret
endnu. JD sender en reminder og et brev til de ledende overlæger, der har deltaget i
undersøgelsen.
Referatet er godkendt.
Ang mødet med SST om målbeskrivelsen, NS var ikke med
2. Meddelelser fra formanden:
A: Revidering af specialeplanen, områder til monitorering(bilag 2, 3)
De 3 områder der udvalgt til monitorering af specialeplanen bliver operation for fedme inkl.
de akutte komplikationer, fedmekirurgi konverteringsoperationer inkl. re-operationer og
konstruktion af ileo-analt reservoir (J-pouch). Det skal dog lige tilføjes at der fra SST´s side
endnu ikke er taget stilling til om pouch-kiurgien skal ligge på højtspecialiseret niveau eller
regionsniveau.
DKS mener grundet det lave voloumen at pouch-kirurgien skal ligge på højtspecialiseret
niveau. Og at hele patientforløbet skal tages i betragning, således at det skal ligge på den
enhede der udfører pouch-kirurgien.

B: kommentarer til specialeplanen, fra fagområderne kolorektal og generel akut(Bilag 4,5)
Kommentarerne fra fagområdet kolorektal kirurgi er taget ad notam, se i øvrigt ovenfor.

C: Høring ang Region hovedstadens Hospitalsplan, frist 24.4.(Bilag 6-10)
NS skriver FAM rapporten sammen, så den fremstår som med DKS´ holdning til
opbygningen af FAMén.
TS sender det som DKS høringssvar.

D: Høring om materialer vedr forebyggelse i almen praksis og på sygehus, frist 2.3.15(Bilag
11-16)
DKS finder det uhyre vigtig med forebyggelse. DKS finder at det primært må foregå i praksis,
da der derved kan iværksættes tiltag inden patienten henvises. Det er vigtigt at notere i
henvisningen, at patienten er screenet for uhensigtsmæssige livstilsfaktorer. Hvis dette er
noteret i henvisningen kan forløbet i sekundær sektoren planlægges mest hensigtsmæssigt.

Diverse meddelelser fra formanden:
-LVS har meddelt at IB ikke blev valgt til at sidde i SST´s udvalg for nationale
screeningsprogrammer.
-IBD guidelines er lagt ud på hjemmesiden
- UEMS professor efterlyser hvordan de forskellige lægeroller indbygges i UEMS-regi
- telefonopkald fra Viggo Kristiansen og forespørger DKS´s holdning til at Lars Naver er
formand for fedmedatabasen. Lars Naver er halvt gået på pension og fungerer som
konsulent i Køge, og i det private, JD mener, at det må de behandle i bestyrelse for
fedmedatabasen.
- NKR for dysfagi: ECV fagområdet adspørges om at finde en repræsentant, og gør
opmærksom på, at JD har skrevet til DSGH. TS skriver mail til fagområdet.
- Lone Susanne ledende overlæge i Århus, kommune hospitalet har kontaktet JD ang
specialeplanen. Ang flytning af funktioner uden at der på matriklen findes er en
fungerende enhed der kan varetage funktionen. I dette tilfælde flytning af fedmekirurgi og
redo operationer til Viborg fra Århus.
DKS mener at fagligheden skal være i orden på de enheder der udvælges til at varetage
højtspecialiserede funktioner. I denne forbindelse skal det understreges at specialeplanen
ikke er endeligt færdigt endnu og at ansøgningesrunden ikke er begyndt endnu. JD vil
skrive et oplæg til forsiden af hjemmesiden.
Hjemmesiden:
TS skriver reminder til fagområderne ang informationer til hjemmesiden
HF forslår nyt faneblad: ledige stillinger og ledige tillidsposter.
TS skriver mail Gitte ang informationsside om myter ifm årsmødet.

3. Meddelelser fra næstformand:
HJ har meldt afbud

4. Meddelelser fra formand ex officio:
Komplikationsregistrering: JH går videre med det.

5. Meddelelser fra generalsekretæren:
A: Årsmødet 2015(Bilag 17,18)
TS skriver til fagområderne ang sessionsleder og checkliste deadline medio april husk UEMS
JD: forslag fra Lars Borly: optage foredrag og lægge det på hjsiden, god ide JD går videre
med det

6. Meddelelser fra sekretæren:
A: NKR, synkebesvær, første møde 8.4.15(Bilag 19-21), se under meddelses fra formanden
B: checkliste for sessionsledere ved årsmødet.
TS har lavet en checkliste for sessionsledere til årsmødet, den lægges på hjemmesiden.
7. Meddelelser fra kassereren:
A: økonomi ifm store mødedag(Bilag 22,23)
DKS beslutter at DKS ikke betaler frokost for alle til mødet med KF.
TS skriver mail til Gitte ang, at selskaberne selv skal finanserere frokosten.
8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:
NS tager finansering ifm st mødedag og møde i kirurgiske selskabers fællesråd, i
uddannelsesudvalget.
Ref fra mødet d.6.2.15 m SST ang målbeskrivelsen. NS deltog ikke og har ikke været i
kontakt med Randi, der deltog.

Mødedatoer:
29.4.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15.15-18 med DSGH
12.5.15 bestyrelsesmøde med fagområderne+DKO kl 15.15-18
02.06.15 bestyrelsesmøde i Domus kl15.15-18, middag bagefter
24.8.kl15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15.15-18 med fagområderne+DKO
21.10.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15.15-18
11.11.15 bestyrelsemøde i forbindelse med årsmødet.
Årsmøde 12.-14.1116.12.15 bestyrelsesmøde i domus med fagområderne+DKO kl 15.15-18. middag bagefter.
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Trine Stigaard, lægelig sekretær

