
 
       
       
       
             
    
 
Tilstede: 
Inge Bernstein, Henrik Flyger, Trine Stigaard, Jesper Durup, Nis Schlesinger, Flemming Dall. 
 
Afbud:  
Henrik Jørgensen; Jens Hillingsø 
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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab på First Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs 

Gade 1, 2630 Taastrup d.27.10.15, kl 15.15-18 

 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsemødet d.15.9.15 (bilag 1) 

Godkendt. 
Det besluttes, at referaterne skal lægges på hjemmesiden, når de er godkendt. 
 
 

 
2. Meddelelser fra formanden: 

 
Codan prisen (bilag 2, 3): 
Søren Laurberg indstilles til Codan prisen. 
 
Værtsskab for UEMS møde 2017: 
Bestyrelsen bakker om, at UEMS bestyrelsesmøde 2017 holdes i DK. 
Mødet går skift mellem landene. DK har ikke afholdt noget møde endnu.  
DK har to repræsentanter Jesper Durup og Lars Bo Svendsen. 
  
Selve mødet er et 2-dages møde med ca 50 deltagere. Budgettet er ca 150.000,- 
 
Samarbejdet i UEMS er vigtigt for det internationale samarbejde. Bla kan målbeskrivelsen 
fremlægges mhp orientering og inpisration for de øvrige lande. 
 
 
 
 

 



Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA (fra 2012) er blevet 
revideret og den nye udgave sendes hermed i høring. senest den 29. oktober 2015 kl. 12.00 
(Bilag 4, 5): 
Ingen kommentarer. 
 
Herniedatabase v formand Hans Friis Andersen: 
Beretter om nedsættelse af et Danish chapter mhp europæisk samarbejde om behandling 
af hernier. Dette Danish Chapter skal hidrøre under et fagområde. 
 
Fedmegruppen:  
 Anne Engberg, Ålborg, Peter Rask, Viborg og Viggo Kristiansen Hvidovre. 
 
 
DKS´ Hjemmeside: 
 
Der forskellige startvanskeligheder med den nye hjemmeside. 
Bla med tilmelding og betaling for årsmødet, indholdet omhandlende de forskellige 
fagområder.  
 
Planen for den fremtidige proces: 
 hjemmesiden sættes som et fast punkt på dagsorden ved bestyrelsesmøderne  
Gitte Petersen, sekretær og Christian Jess Mark, webmaster inviteres til bestyrelsesmødet 
d.16.12.15. 
Flemming Dall får funktion af ”redaktør” for hjemmesiden. 
 
Viborg har haft inspektorbesøg og fik en fin rapport. 
 
 
Kontakt til TV2 ang colonscreening: 
Indslag på TV2News om colonscreening var lødigt og informativt. 
 
 
FAM rapporten er sendt ud: 
Ikke voldsomt mange tilbagemeldinger. 
Andreas Rudkjøbing synes, at FAM-rapporten er et godt indlæg i processen om 
organiseringen af FAM. 
 
Det drøftes, at det ville være ønskeligt med lidt mere retning på processen om FAM. Da det 
virker som, at debatten går i for mange retninger med for mange forskellige interessenter. 
 
 
Retningslinie om dysfagi: 
Ingen bemærkninger 
 
Sundhedsministeriet har nedsat et sundhedsdataudvalg: 
JH er adspurgt om han vil sidde i ovenstående, og har sagt ja. 
 
Mail fra SST til DKS ang observation efter større kirurgi: 
SST adspørger ret uspecifikt til observation og lægekontakt af patienter indenfor det første 
post-operative døgn, der har fået foretaget større kirurgisk indgreb.  Indgreb og observation 
er ikke præciseret. 



JD sender svar. Gældende praksis er god og hvis de vil have en mere konkret udtalelse må 
spørgsmålet præciseres yderligere. 

 
3. Meddelelser fra næstformand: 

Nihil 
 

4. Meddelelser fra formand ex officio: 
Nihil 

 
5. Meddelelser fra generalsekretæren: 

 
 Årsmødet 2015 : 
Programmet er så godt som færdigt. 
69 abstrakt 
Workshop med Storz: 18 har tilmeldt sig. 
 
 

 
6. Meddelelser fra sekretæren: 

 
Der skal indkøbes 2 pcér til årsmødet og en officepakke til 5 enheder: indkøb ved Flemming 
Dall. 
 
Lippmanprisen: 
Lars Bo Svendsen tildeles Lippmanprisen. 
JD kontakter LBS 
 
 

 
 

7. Meddelelser fra kassereren:   
Regnskabet: da revisoren var syg, så HF har ikke fået alle bilag endnu.  
 

 
8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:    

Der skal findes en ny til uddannelsesudvalget, når NS træder ud af bestyrelsen.  
   
           
        
    Mødedatoer:  

11.11.15 bestyrelsemøde kl 15.15.-18 på Crowne Plaza i forbindelse med årsmødet. Middag 
efterfølgende 
Årsmøde 12.-14.11.15 
16.12.15 bestyrelsesmøde i domus med fagområderne+DKO kl 15.15-18. middag bagefter. 
Christian Jess Mark og Gitte Petersen  inviteres 
 
Mødedatoer 2016: 
13.1.16 Bestyrelsesmøde kl 15.15.-18 med fagområdet GA, Domus 
9.2.16 Store mødedag, Domus 
Fællesmøde med DSGH i april: Dato? Kan ikke se vi aftalte nogen dato? 
22.-23.4.16 Overdragelsesmøde 



  18.5.16 Bestyrelsesmøde med fagområdeformænd kl 15.15-18, Domus Middag? 
15.6.16 Bestyrelsesmøde kl 15.15.-18, Domus 
 
 

 
 

9. evt 
 

 
 

 
mvh 
Trine Stigaard, lægelig sekretær 
 
 
 


