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Referat fra  bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab, mandag d 23/1 2012   

 
1. Godkendelse af referat fra møde d 14.12.2011 (bilag A) 

Godkendt uden kommentarer 
2. Meddelelser fra formanden  
 
-Ansøgning fra Niels Qvist for møde i NKF og redegørelse for perspektiver i NKF. Ansøgning 
bevilliges. 
 
-Ændringer af adenomklassifikation/nomenklatur. Der bør informeres på hjemmesiden. 
-Divertikelguidelines: Overskrift bør ændres til Guidelines for Divertikelsygdomme i tyktarm. .  
 
- Opfølgning på mgl bevillinger til benigne databaser. PG kontakter  Paul Bartels og Henrik Kehlet  
mhp møde vedr de benigne databaser og fortsat monitorering af outcome af de kirurgiske indgreb 
hvor dette tidligere er sket via databaserne.  
 
 

a. Opfølgning på fagområdernes beskrivelse og organisation (forslag til 
kommissorium/vedtægter. bilag B) 
Ændringer accepteres. Skal sendes til fagområderne for godkendelse. Stk 4: tilføjelse: 
for små fagområder kan DKS dispensere efter ansøgning.  
Til ”nye” fagområder bør der foretages valg ved førstkommende generalforsamling. 
Det er væsentligt at medlemmer informeres om mulighed for valg samt at 
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fagområdet ”øvre” informeres om dette nedlæggelse og erstattes af: fagområderne 
HPB og ECV. 
Specielle forhold gør  sig gældende for Mammakirurgisk Selskab. PG vil tage uformelle 
drøftelser med Jens Peter Garne til afklaring. Muligvis kan der oprettes et fagområde 
i mammakirurgi indenfor DKS med konneks til DMKS.. 

b. A-kurser: 1: Afmelding af mammakirurgisk kursus (bilag C-D) 
   Henvendelse til DMKS mhp afklaring. 
  2: Tilbud fra universitetet om kursusadministration (bilag E) 
   Svar til Peter Charles med cc til LVS – ingen interesse. 
c. Debat vedr pancreascancerbeh (bilag F)    
      PG redegjorde kort for forløbet. Udsprunget af den debat der har været i pressen og 
de uheldige udtalelser der har været, har der rejst sig to problemstillinger. 
-1: det faglige: Formanden for DMCG (Torben Palshof ) har inviteret til dialogmøde 
torsdag d 19/1. Klinikchefer og ansvarlige fra involverede afdelinger deltog. Et af 
problemerne er, at den aktuelle databasen er en ”Pilot database”, som er tilgængelig 
men meget mangelfuld. Dvs at der ikke aktuelt er valide data til stede. Mødet har 
resulteret i at der arbejdes med at fremskaffe data til afklaring af resultater på de fire 
centre, der varetager denne behandling samt for behandlingsmetoder. Valide data 
nødvendige for tildeling af ressourcer og dermed for sikring af behandling indenfor 
”garantitiden”. Det er indledt et samarbejde mellem de opererende afdelinger mhp 
afklaring. 
 - 2: det etiske/kollegiale; DKS har modtaget henvendelser fra flere kolleger/medlemmer 
vedr udtalelser pressen, hvor der rejses tvivl om kvaliteten af den kirurgiske behandling 
på et af de fire opererende centre. Dette medfører en debat om DKS håndtering af 
”illoyale” udtalelser. Der er I bestyrelsen enighed om det uhensigtsmæssige i offentlig, 
udokumenteret kritik af kolleger. Forskellige handlingsmuligheder blev drøftet med 
enighed om henvendelse til dels det faglig miljø (DPCG) mhp sikring af data og dermed 
kvalitetskontrol, dels til den umiddelbart involverede. 
 
d. Dimensioneringsplan (bilag G) 

Antal hoveduddannelsesstillinger nedsat til 26 fra 32. vores ønske 20, 
som så er delvist imødekommet. Faktaboks på hjemmesiden.  

e. Høring: -Tilskudssatser: opoider (bilag H): Ingen kommentarer 
-Nationale infektionshygiejniske retningslinier for rengøring og 
desinfektion af flexible endoskoper (bilag I-K): Ingen kommentarer. 
-Eksempler på ”best practice” i forb med den palliative indsats i DK 
(bilag L): Har været forelagt vores repræsentant I DMCG-pal: Ingen 
kommentarer 

f. Årsmøde 2013. Fællesdato med anæstesiologerne. Konsekvenser for bla regnskabsår? 
Må undersøges. Oplæg til næste kir forum møde. HF tidl undersøgt muligheder, udsættes 
til møde med HF deltagelse. 

3. Meddelelser fra næstformand  
a. Konferencetilbud (bilag M-P) 

Udsættes til næste møde.  
                b.    Kontakt til YL  mhp uddannelsesstillinger i fase 4. Afventer resultaterne af denne 
henvendelse. 
4. Meddelelser fra Generalsekretæren 

a. Program årsmøde 2012 (bilag Q-R) 
Enkelte ændringer 



Muligheder for underholdning i forb m middagen drøftes. PG forespørger KLL mhp 
”lejlighedssang” 

5. Meddelelser fra sekretæren 
-SM skal indkaldes til drøftelse af hjemmeside til næste møde 
-TB: møde i fagområdet akut kirurgi – tilskud. Accept indenfor prisrammen.  
-”Professorudvalget”: Har bedt om hjælp til fremskaffelse af  LPR-udtræk. Det må 
præciseres hvad der ønskes. 
-DSHG: Har meddelt Kirurgisk forum, at det ikke er et selskab for kirurger længere, og 
at de derfor ikke skal indkaldes til kirurgisk forum. DKS håber på fortsat samarbejde 
om fælles emner: Guidelines, IBD og  endoskopi. Vi må henstille til at de kirurgiske 
medlemmer af disse udvalg udpeges af DKS. Vi har modtaget en skrivelse om at der 
er taget initiativ til udarbejdelse af  nationale retningslinier for kirurgisk behandling 
via guidelinieudvalget  - undrer os. Ligeledes møde om adipositaskirurgi – naturligt 
om DKS havde været inddraget.  
 

6. mødedatoer: Forslag : 1/3 kl 15.15 – 19.00, 10/5 kl 15.15 –19.00, 12/6  - PG sender forslag til 
møde i april 

7. evt 
 

 
 
mvh 
Astrid Boilesen, sekretær 
 
 
 


