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Til stede var:

Inge Bernstein(IB), Henrik Flyger(HF), Trine Stigaard(TS), Jesper Durup(JD), Nis Schlesinger(NS) , Henrik
Jørgensen(HJ), Jens Hillingsø(JH), Flemming Dall(FD), Hedda Yde(HY) og Gitte Petersen(GP).

Dagsorden godkendes.

Gennemgang af årsmødet sammen med HY og GP:
Der vedhæftes en figur der viser antallet af tilmeldte til årsmødet 2014 og 2015 (Bilag A)
Tilmeldte i 2015: 368, det er en lille stigning fra sidste år (2014: 344).
Tilmeldte til galla festen i Moltkes palæ: 161, vi skal betale for mindst 170, de sidste 9 billetter sælges ved
HY og GP. JD annocerer det ved åbningen.
Ved festen uddeles uddannelsesprisen ved formand for Yngre Danske Kirurger, Emma Possfelt-Møller.
Priserne for bedste de 3 foredrag og den bedste poster uddeles ved IB til gallamiddagen.

1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.27.10.15 (bilag B)

Referatet godkendes efter få rettelser.
2.

Meddelelser fra formanden:

Davos:
DKS ønsker ikke at anbefale nogen til boardet. Dette har der ikke været tradition for tidligere.
Jakob Rosenberg opfordres til at skrive et opslag, der kan lægges på hjemmesiden. Så kan der ansøges om
en plads i boardet.
Inspektorbesøg på BBH:
Vellykket besøg med behov for enkelte forbedringer.

Conex:
Conex har tilbudt at sponsorere indkøb af PCér med 6000,- mod at få logo på låget af PCèrne.
PCérne er til brug ved årsmødet under præsentationerne.
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Conex er det firma der formidler og organiserer kontakten mellem industrien/udstillerne til
årsmødet
LVS´s generalforsamling:
HF deltog.
Scandinavian journal of surgery:
Scandinavian journal of surgery ønsker en dansk co-editor. Lars Nannested adspørges ved JD.
Guidelines for forstoppelse og analprolaps:
Guidelines er oversat til engelske mhp publikation i Danish Medical Journal. I den forbindelse skal de
gennemlæses og godkendes af et medlem af DKS`s bestyrelse. HJ gennemlæser.
UEMS:
Der nedsættes en arbejdsgruppe i UEMS-regi ang kirurgiske tidskrifter. Der er adspurgt om en dansk
repræsentant. Da Dk ikke har nogen kirurgiske tidsskrifter vil JD tage det op i skandinavisk regi og orientere
Ugeskrift for læger.
Ny formand for DSGH:
Specialeansvarlig overlæge, dr. med, Gastroenheden Hvidovre, Inge Nordgård-Lassen

3.

Meddelelser fra næstformand:

Nihil
4.

Meddelelser fra formand ex officio:

Køster lecture fond:
Køster lecture fond er overgået til DKS.
Det planlægges at pengene i fonden skal uddeles ved årsmøderne som legater i størrelsesordenen 5000,- 10.000,Fundatsen eftersendes som bilag senere.
Sundhed og ældreministeriets udvalg for sundhedsdata.
JH sidder i dette udvalg.
Der er lavet et søgeredskab, der kan præsentere sundhedsdata, overlevelse, ventetider etc. Der trækkes
data fra de patientadministrative systemer. Det virker meget operationelt.
JH vil arrangere et møde mellem dette udvalg og DKS´s bestyrelse.
Panel for eksperimentel kræftbehandling:
De cases, der behandles, er af stor diversitet.
DKS´s kan måske bruge dette udvalg til at starte nationale eksperimentelle protokoller
muligt
5.

Meddelelser fra generalsekretæren:
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Alt er klar til årsmødet.

6.

Meddelelser fra sekretæren:

Nihil.
7.

Meddelelser fra kassereren:

Regnskabet godkendes af bestyrelsen.
8.

Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:

Der vil blive fundet et nyt medlem i stedet for NS, når den nye bestyrelse har konstitueret sig.
9.

Hjemmesiden:

Nihil.

Mødedatoer:
16.12.15 bestyrelsesmøde i Domus Medica med fagområderne og DKO kl 15.15-18 med middag.
Christian Jess Mark, webmaster og Gitte Petersen, sekretær er inviteret.
Mødedatoer 2016:
26.1.16 Bestyrelsesmøde i Domus Medica, kl 15.15-18 med fagområdet GA.
9.2.16 Store mødedag, Domus Medica, kl 10-16,
kl 10-12: De kirurgiske specialers fællesråd.
Kl 11-12: Møde med industrien.
Kl 12-13: Frokost.
Kl 13-15: Møde i kirurgisk forum.
kl 15-16: Ordinært bestyrelsesmøde.
27.4.16 Fællesmøde med DSGH i Dampvaskeriet lokalet (3.sal) på Domus Medica kl 15-16.
22.-23.4.16 Overdragelsesmøde.
18.5.16 Bestyrelsesmøde med fagområdeformændene og DKO kl 15.15-18, Domus Medica med middag.
07.6.16 Bestyrelsesmøde kl 15.15-18, Domus Medica.

Årshjul for bestyrelsens aktiviteter:
Jan: DKS møde (ved behov)
Feb: st mødedag.
Marts: DKS møde (ved behov)
April: DKS møde med DSGH
Maj: fællesmøde (DKS og fagområdeformænd og DKO)
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Juni: DKS møde (ved behov)
Sep: st mødedag
Okt: fællesmøde (DKS og fagområdeformænd og DKO)
Nov: årsmøde
Dec: Fællesmøde incl. evalueringmøde og planlægningsmøder vedr. årsmødet med deltagelse af
fagområdeformænd og DKO

10.

evt

mvh
Trine Stigaard, lægelig sekretær

