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Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab, torsdag d 1/3 2012   

 

 
1. Godkendelse af referat fra møde d 23-1-2012 (bilag A) 

Ingen kommentarer 
 
2. Meddelelser fra formanden  

a. Opfølgning på fagområdernes beskrivelse, Akut Kirurgi (bilag B+C) 
Oplægget diskuteres. Det blev diskuteret om fagområdet skal defineres 
bredere og også inddrage kompetencer fra højvolumen kirurgi, for at 
sikre en tilknytning til den elektive behandling af de tilstande der ofte 
også præsenteres akut. Diskussionen blev ikke afsluttet –den 
foreliggende beskrivelse virker umiddelbart logisk men det må også 
forventes at fagområdespecialisten i akut kirurgi i det daglige arbejde 
også varetager andre funktioner – dette er dog en lokal 
arbejdstilrettelæggelse. Væsentligt at fagområdet Akut Kirurgi er 
funderet i den kirurgiske afdeling og dermed er opdateret på de 
elektive bahandlingsprincipper. Når alle fagområder er beskrevet må 
det sikres at alle områder indenfor Kirurgi er inkluderet i et fagområde 
og en endelig afstemning mellem fagområderne må finde sted. 
Fagområdebeskrivelse ECV må rykkes for. 

b. Opfølgning på debat vedr pancreascancerbeh (bilag D-F) 
Sagen betragtes som afsluttet fra DKS- afventer tilbagemelding fra 
DPCG.   

c. Styrelsesmøde NKF (bilag G) 
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NQ deltager. Tilbagemelding mhp betydningen af NKF for DKS og DKS’  
medlemmer. Skal vi fortsætte tilknytningen? Redegørelse for aktiviteter 
i NKF regi? 

d. Forespørgsel vedr endovasculær karkirurgi v Lars Bjørn (bilag H) 
Kontakt karkirurger for at sikre at privatpraktiserende kirurger fortsat 
kan varetage behandlingen af varicer – evt som expertfunktion, hvis de 
kan opfylde kravene i fagområdebeskrivelsen. ABO udfærdiger svar til 
Lars Bjørn og henvendelse til Karkirurgisk Selskab. 

e. Lukning af galdedatabasen – opfølgning (bilag I)  
PG har haft dialog med Henrik Kehlet vedr kvalitetssikring. Denne har 
tilskrevet SST i forbindelse med kirurgiprojektet og fortsat 1 år efter, 
fortsat ikke fået en tilbagemelding. HK ser ikke noget konstruktivt i der 
for nuværende afholdes møde med PB. Aktuelt er der ingen opfølgning 
af den kirurgiske kvalitet på højvolumenindgreb, hvilket DKS finder 
kritisabelt. PB har tidl. indvilliget i møde med DKS som vi vil foranledige 
afholdes. Repræsentanter for de tre databaser: LB, JR og VK må 
inviteres.  

f. DRG – gråzone (bilag J) 
Henvendelse til Camilla Østerballe Sundhedsministeriet – bede PVA 
udfærdige brev. 

g. Referat fra DKS møde med Industrien 23-1 2012 (bilag K) 
  Referat sendes til Jan Nordkvist, Lif. Beklages med mgl invitation. 
h. Referat Kirurgisk Forum 23-1-2012 – forslag til dagsordenspunkter sept 2012 (bilag L) 

Fagområdeuddannelse – fortsat uafklaret ifht overenskomsten med yl – 
tidsbegrænsede afdelingslægestillinger.  

i. Referat KSF (bilag M) 
  Ingen kommentarer   
j. Tema overdragelsesmøde 2012 

Involvering af fagområderne i bestyrelsesarbejdet. Oplæg fra JH. Evt 
længerevarende møde med start kl 9?  

k. Tilbagemelding fra div personer udnævnt/indstillet til div råd og nævn af DKS.  
Der mangler aktuelt overblik. Liste må udnævnte må udarbejdes. 
Derudover må der diskuteres hvordan der sikres tilbagemelding til 
bestyrelsen – hvordan, hvor ofte og på hvilken måde. Må administreres 
af sekretariatet for jævnlig tilbagemelding.  

3. Meddelelser fra næstformand  
a. Konferencetilbud (bilag N-Q) 

JH og HF aftaler møde. 
b. Fagområde vedtægter 

Udsendes til fagområderne til kommentering. 
4. Meddelelser fra Generalsekretæren 

a. Opsamling årsmøde 2012 – brev ledende overlæger, mail medlemmer, oplysninger på 
hjemmesiden…., plakat. Afvikling af ”Walk the Posters” 

Mangler tilbagemelding fra JH med ansvarlig for 
galdevejskomplikationer. 
Programmet må offentliggøres nu- PW sender til SM.  
Plakat via LiF (Gitte) PW sender til Gitte. 
Brev fra sidste år – AB og PG retter til. 
Mail til medlemmerne 



 
Walk the Posters: ”chairman” fra hver sektion er ansvarlig for 
gennemgang og spørgsmål i forb med Walk the Posters. 

b. Årsmøde 2013 –tidspunkt, sted, varighed, problemer med sen afholdelse af GF ifht 
regnskabsår? 

Spørge DSAIM om tidspunkt for årsmøde 2013. Lokale: Bella Centeret –
også som ”prøve” for evt senere større møde/ sideløbende møde 
mellem flere videnskabelige selskaber. Når tidspunktet er klarlagt vil 
AB/HF sørge for bookning.  
 

5. Meddelelser fra sekretæren 
a. DSGH samarbejde vedr kurser, guidelines og endoskopi. 

Endoskopiudvalg må nedsættes i DKS regi for at sikre kirurgisk 
indflydelse. Vi må lægge op til et samarbejdsforum mellem de 
endoskoperende specialer. 

b. Hjemmeside 
Tilfredshed. 

6. Meddelelser Kasserer 
a. Bestyrelsesansvarsforsikring (bilag R-T) 

Tilbuddet gennemgåes. Vurderes ikke aktuelt pt 
 

7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget 
-Speciallægebetænkningen – kommentarer inden 8. marts. TB gennemlæser – evt 
kommentarer fra de medlemmer der har deltaget i arbejdet. 
-Frustration i uddannelsesudvalget over standarden af uddannelseslæger samt over 
uddannelsen. Fokus på introduktionsuddannelsen og den faglige profil med fokus på 
hvordan de uddannelsessøgende evalueres. Undersøge forskellige afdelingers sidste 
5 introlæger og deres kvalifikationer for at estimere en standard.   

8. mødedatoer:  11/4, 10/5, 12/6.   
9. evt 

 
 
 
Astrid Boilesen, sekretær 
 
 
 


