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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab med deltagelse af 

fagområdeformændene, mandag d.7.4.14. kl 12-18.00, Domus Medica 

 

 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde d 03.03.14. 
Referatet fra mødet d. 03.03.14 er godkendt. 
 
Bemærkning til referatet fra bestyrelsesmødet d.22.1.14 januar. 
Sætningen om oprettelse af traumeudvalg. 
LB: Traumeudvalget som er etableret under bestyrelse skal bestå og ikke ligge 
under fagområdet generel-kirurgi. Traumatologi og ekspert området avanceret 
endoskopi skal ligge direkte under bestyrelsen og kunne tilgås fra alle 
fagområder. 
Til næste bestyrelsesmøde, hvor fagområdeformændene er inviterede vil 
ovenstående blive drøftet.  
 
Revideret udgave af referatet fra d.22.1.14 er vedhæftet.  
 
 

2.  
Drøftelse af specialeplanen:  

 

Inden selve gennemgangen af specialeplanen diskuteredes begrebet en 
enhed/sygdomsenhed. DKS´bestyrelse finder af en sygehusenhed godt kan ligge 
på flere matrikler. Men at DKS overordnet udtaler sig om faglighed og ikke om 
placering matrikler. 

 



 
MDT-konferencerne med afsæt i nationale guidelines er omdrejningspunktet i 
komplekse behandlingsforløb både for maligne og benigne sygdomme. 
 

Dokumentet for revision af specialeplanen gennemgås og der tilføjes 
kommentarer og er sendt til SST d.9.4.14.   
 
Til første møde med SST specialeplanlægning d.30.4.14 vil  
Jens Hillingsøe vil fortælle om arbejdsprocessen i Dansk kirurgisk selskab i 
forbindelse med udarbejdelsen af specialerevisionen og præsentere de 
nyoprettede fagområderne i det kirurgiske speciale.  
Jens Hillingsøe vil fremlægge kommentarerne vedr fagområderne generel-
kirurgi og børne-kirurgi.  
Jesper Durup vil fremlægge kommentarerne vedr fagområderne esophagus-
cardia-ventrikel-kirurgi(ECV) og hepato-pankrea-biliær-kirurgi(HPB).  
Henrik Flyger vil fremlægge kommentarerne vedr fagområdet mamma-kirurgi.  
Inge Bernstein vil fremlægge kommentarerne vedr fagområder colo-rektal-
kirurgi(CR). 

 
 
 

 

3. Meddelelser fra formanden: 
 

Høring over udkast til målepunkter til brug for Sundhedsstyrelsens tilsyn med 
private kirurgiske behandlingssteder.  

Fagområdet mammakirurgi har en del tilføjelser. 
Ang endoskopi delen drøftes om anoskopi i forbindelse med sigmoideoskopi er 
nødvendig, hvis der er udfør rektal eksploration og sigmoideoskopet er loopet i 
rektum. Dette synspunkt tilføres som kommentar til høringen. 
 
 
 
National vejledning om blodfortyndende behandling og screeningskoloskopi.  
 
Godkendes som den er. 
 
Udpegning af medlemmer til projektgruppe vedr. IT-udbud for kliniske 
kvalitetsdatabaser - svar LVS 15. april.  
 
LBS vil gerne indstilles. 
 
JH orienterer om 2.4.14 databasedag: 



 
Datawarehouse skal oprettes, alle data skal flyttes over og i den proces valideres. 
Ang data fra DBCG skønner Kliniske databaser at valideringen koster 3-5mill og det er 
for dyrt. 
 JH og HF mener, at det er uacceptabelt, hvis data ikke overføres, da mange data vil 
gå tabt. 
 
JH:  går videre med kirurgiprojektet? Udvalgte kirurgiske procedurer måles på 
udvalgte målepunkter,  
I RKKP regi.  
 
JH: komplikationsprojekt: JH vil lave oplæg til møde: dead-line arbejdsgruppen JH og 
fagområdeformændene laver oplæg til B-møden d.8.9.14. 
 
 
 

 

 
 

4. Meddelelser fra næstformand: 
 

5. Meddelelser fra generalsekretæren: 
 

Årsmødet: 
 
Programmet gennemgås. Programmet er i grove træk på plads. 
 
Debat om invited speakers: der udvælges blandt Theodor Garantherow, Donald Low, 
Roland Valeri og Gibson. Der vælges theodor, og enten Valery eller Gibson.  
 
Poster session: præsentation af 1-2min evt som powerpoint. På hjemmesiden skal deadlines 
fremgå. Deadlines for indlevering af bidrag, for bedømmelse af indsendte bidrag, for besked 
om oral præsentation eller deltagelse ved poster  man skal melde poster dead-line, dvs  
 
Salenes navne til næste gang. 
 
Svar fra fagområderne ang programmet SENEST 15.5.14 

 
6. Meddelelser fra sekretæren: 

 
7. Meddelelser fra kassereren: 

 
         Der er reserveret bord på Restaurant Carte Blanche http://www.restaurantcarteblanche.dk/ 
 
         klokken 19. til 13 personer 

 
 

8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget 
 



9. Mødedatoer:  
 
 Bestyrelsesmøde med DSGH 29. april k l 1515-1830 i domus medica, snack/platte. 
 
Bestyrelsesmøde mandag d.27.5.14. kl 1515-1830 (kun bestyrelsesen) i Domus medica. 
kaffe/te og kage/frugt, vand og en  platte. 
 
!!!! Store mødedag d.080914, Crowne Plaza. 
 

10. evt 
 
JD og LBS har været til møde i UEMS. 
JD:  etablering af komite mhp akkreditering af den kirurgiske uddannelse på europæsik niveau i 
UEMS regi. 
JD foreslår at vi stemmer for oprettelsen af denne kommite. 
LBS: ang oprettelse af fagområdet ECV som division i UEMS. De nordeuropæiske lande er positivt 
stemt over for dette, der var specielt støtte fra de skandinaviske lande. 
De sydeuropæiske lande støtter i oprettelse af fagområdet ECV som division i UEMS, da de mener 
at fagområdet er for lille.  
Der oprettes en arbejdsgruppe med blandt andre LBS, Glomsaker og feil. Der skal udfærdiges et 
curriculum og eksamen. 
Ligeledes vil der i nordiske/skandinavisk regi blive arbejdet på et fælles projekt, som kan tages 
med til UEMS mhp oprettelse af ECV som division i UEMS. 
 
mvh 
Trine Stigaard, sekretær 
 
 
 


