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Referat fra bestyrelsesmøde den 11.10.2018 
 
Til stede:  
Inge Bernstein (IB), Trine Stigaard (TS), Flemming Dall (FD), Michael Hareskov (MH), Peter Svenningsen (PS) 
Ole Roikjær (OR), Jørgen Thorup (JT), Niels Bentzon (NB), Emma Possfelt-Møller (EM) 
 
Afbud: Jesper Durup, Ute Hoyer, Jan Struckmann, Lars Bo Svendsen, Randi Beier-Holgersen, Kristin 
Steinthorsdottir 
 
Ikke til stede: Peter Neerstrøm, Peter Nørgaard 

 
 
Referat i henhold til dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat: 

 
Godkendt. Lægges på hjemmesiden.  
 

2. Meddelelser fra formanden 
 
 
FD: Fedmekirurgi som ekspertområde under ECV? Bør drøftes af ECV fagområdet og kan overvejes af ECV-
gruppen ved Lars Bo Svendsen med henblik på en organisering af ekspertgrupper under fagområderne.  
Organiseringen kræver en formaliseret struktur med møder m.m.  
Vi lader Lars Bo Svendsen tage aktion på dette.  
 
Endoskopi som fagområde:  
TS: Endoskopi: som fagområde. Området vokser og det får en lidt stedmoderlig behandling, også mhp. 
uddannelse. Forankres nu også i UEMS. En fordel ved et fagområde for endoskopien vil være muligheden 
for at samle på tværs mhp. f.eks. guidelines/uddannelse o.m.a. 
FD: forslag kirurgisk endoskopiudvalg. Specielt fordi det går på tværs af flere fagområder. Forslag om at 
starte det som et udvalg og på sigt (om 1-2 år) evt. som et fagområde.  
 
PS: bør diskuteres på en generalforsamling, mhp. større åbenhed i selskabet. Kunne også være 
medvirkende til bedre deltagelse i generalforsamlingen. 
Bør deles i 2: en basal skopidel og en avanceret skopidel.  
 
Konklusion:  
MH: endoskopiområdet vil vokse væsentligt i fremtiden. Overlap med medicinsk gastroenterologi (DSGH). 
For at understøtte udviklingen i endoskopien i Danmark fremadrettet.  
Oplæg til drøftelse på generalforsamlingen: hvad er forskellen på et udvalg og et fagområde? Hvad synes 
medlemmerne vil være det rette for endoskopien?  
Formål: uddannelse i fremtiden.  
Trine laver et oplæg for 2 modeller: 1 for udvalg – 1 for fagområde: sendes til bestyrelsen mhp. input og 
diskussion.  
Kan så tages med som diskussionspunkt på generalforsamlingen 2018.  
 
Sager i henhold til sagsstyringsark: 
 
Fødsler i Thisted 
 
FD: Ole og Peter er kommet med nogle indlæg, begge gode. Grunden til udsættelsen har været, at 
bevæggrunde for forespørgslen ikke har været tilgængelige med efterfølgende diskussion i bestyrelsen.  
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PS: politisk beslutning og ikke en faglig. Vores opgave er at definere den sikre løsning, ud fra den politiske. 
Det er et politisk valg, der søges blåstemplet som et fagligt.  

 
Konklusion: kan Ole og Peters 2 indlæg kombineres til 1? PS om damage controle sammen med Oles og man 
hører styrelsen for Patientsikkerhed på forhånd?  
Flemming fusionerer de 2 svar. Evt. samles med DSOG.  

 
Høring: Ændring af sundhedsloven vedr. journaldata, indberetning af data fra almen praksis og 
speciallægepraksis - samt vedr. påmindelser om børnevaccination. Svar LVS 23. oktober kl. 14 

 
IB har læst den og der er bekymring i henhold til data og kvalitetsopgørelser og forskning. Hvordan skelner 
man mellem kvalitets-forskning og anden forskning. Der kan være en risiko for manglende faglig udvikling 
indenfor vores fagområde.  
PS: Der er også en bekymring omkring data fra de kirurgiske klinikker, hvor der kan være en betydelig 
økonomisk byrde, da man ikke på nuværende tidspunkt kan indsende data med de nuværende IT-løsninger 
klinikkerne har.  

 
Den nuværende fortolkning af lovgivning er en hindring for forskning i kvalitet indenfor det kirurgiske 
speciale, man skal tillade at data kan bruges til kvalitetsbaseret forskning.  
Det er en hindring for, at kirurgien bedres for danskerne. Man er nødt til at se kvalitet som forskning.  
Der mangler en sammenfletning af forskning og kvalitet.  

 
Konklusion: 
DKS svar til høringen er, at det skal indføres, at forskning skal være med. Forskning skal være med på lige 
fod med kvalitetssikring.  
Gitte svarer dette tilbage til Marie Krabbe i LVS.  

 
Følgegruppe til medicinsk teknologivurdering om integrerede operationsstuer 

 
Der bør findes en repræsentant til følgegruppen, da det kan få en stor fremadrettet betydning. Også for at 
sikre information tilbage til DKS.  

  
 Konklusion: 

En god kandidat kunne være Jesper Durup. Gitte spørger Jesper.  
Note: Jesper Durup har påtaget sig opgaven og der er meldt tilbage til henvender den 14.10.2018 

 
Formanden: traumeudvalget som fast udvalg under DKS 

 
EM: Traumeudvalget udnævnes af DKS med 4 udnævnt af bestyrelsen. Derunder en stor tværgående 
gruppe, der refererer til udvalget. Gruppen varetager f.eks. kursusaktivitet. Denne konstellation ønskes 
bibeholdt.  

 
Der ønskes også et samarbejde mellem traumeudvalget og akut området.  
 
PS: herniegruppen og traumegruppen skulle formaliseres under akut området. Men forslag mangler samt 
en visualisering. Specielt også hvordan man kan komme med i gruppen, krav til dette osv.  I bestyrelsen for 
akut området skal der være en repræsentant for traumeudvalget.  
  
Konklusion: 
PS: Der skal være en, der går på tværs mellem akut og traume. Emma er enig. PS: konstellationen skal 
beskrives på papir, så der er enighed om organiseringen.  
Emma udfærdiger et udkast over konstruktionen.  
 

3. Meddelelser fra forman ex officio: 
 

Nihil. 
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4. Meddelelser fra næstformanden: 
 

Nihil. 
 

5. Meddelelser fra menigt medlem:  
 
MH: Efteruddannelsesdag 11.01.2019.  
Nu er der endelig accept fra underviserne (tjek om vi har fået programmet til hjemmesiden).  
 
Der var inviteret Jens R. Madsen mhp. et underholdende bidrag til slut. Men kunne ikke, derfor flere bud og 
Peter Lund Madsen var et forslag, men igen kommer økonomien på banen. Hvordan med sponsorer og kan 
de bidrage? Det er enormt svært at få noget konkret.  
 
Tages oplægget ud som selvstændigt punkt i budgettet som er finansieret af DSGH og DKS i fællesskab, da 
det så sikrer sponsoreringen af resten af programmet. 
 
Men det kræver, at den særlige seance kan finansieres af egen betalingen. Og kan man sikre, at der 
kommer nok? Hvis det går galt, er det så OK, at DKS dækker en eventuel udgift sv. til max. 15.000??  
Dette godkendes af bestyrelsen.  
 
Reklame for kurset tages med i powerpoint præsentationen til DKS årsmøde som særligt slide og reklame til 
den sidste dag.  

 
6. Hjemmesiden: 

 
Nihil. 
 

7. Certificering: 
 

Nihil. 
 

 
Nyt fra fagområderne, DKO og uddannelsesudvalget: 
 
Fagområdet ECV: 
 
Ikke til stede.  
 
Fagområdet brystkirurgi: 
 
 Skrevet kronik om SP i weekendavisen. Kampen føres sammen med Jacob Rosenberg.  
 
”den dræbende platform”: https://www.weekendavisen.dk/2018-35/samfund/den-draebende-platform 
 
Gennemgået de nationale Kliniske Retningslinier for Senfølger efter brystkræftkirurgi og har 
ikke fundet grund til ændringer.  
 
I år er der blevet oprettet et nationalt center, ”Senfølgecenteret” i Århus. Deres 
arbejdsgrupper ses af vedhæftede møde i Kirurgisk Udvalg under DBCG. 
 
 
 
Fagområdet børnekirurgi: 
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Refereret i beretning fra det børnekirurgiske område, som kommer på til årsmødeberetningerne. 
 
JT har været i styrelsen for patientsikkerhed for DKS mhp. en revision af det notat, der ligger omkring 
omskæring af drenge og det JT anførte der, var et resumé af DKS’ svar til SST, som er 4 år gammelt. DKS går 
ikke ind for unødvendig kirurgi på raske børn, det er en politisk beslutning og hvis det er lovligt, skal det 
være på speciallægeniveau.  
 
Der må være en mangel på indberetninger af komplikationer i relation til området, hvor der er en kode til 
følger efter omskæring. Data må kunne trækkes på denne kode og Styrelsen for Patientsikkerhed bør 
monitorere området.  
 
Anæstesilægerne kom også frem med, at de mente fremover, at der burde være børneanæstesi tilstede 
ved den slags operationer af hensyn til børns smertedække.  
 
MS: hvor ofte bruges koden? JT: Skejby og Odense ser angiveligt færre komplikationer end RH gør, hvor der 
ses ca. 2 komplikationer om måneden.  
 
JT og NQ i SST mhp. revision vedr. DSD: Der var ikke den store grund til at ændre i den kirurgiske eller 
urologiske del udover en smule på terminologien. Det var dækket af det, der stod i specialeplanen.  
 
Fagområdet HPB: 
 
Ikke repræsenteret.  
 
Fagområdet AK:  
 
PS: er kommet med i styrelsen for patientsikkerhed i det risikobaserede tilsyn for organ/akut kirurgi. PS er 
også formand for akut kirurgi databasen. Der ses på ileus, perforation og iskæmi fremfor blødninger. 
Databaseomlægningen kører hånd i hånd med nationale kliniske retningslinjer, hvor Line Tengberg er 
primus motor. Derved flettes mange aktiviteter sammen og skal gerne lande i en database, der henter data 
struktureret.  
  
Århus/Horsens: 2 fellowship i kirurgi og i Region hovedstaden er der på vej.  
 
Diskussion: relation til æresmedlemmer af UEMS. Lars Bo, Niels Qvist og Jens Hillingsø. Valgt, da de 
besidder en bred kirurgisk viden og varetager akut områdets interesser. Kravene til certificering er meget 
store. Navne til kvalificering?  
 
Når LBS stopper med at være UEMS medlem for DKS har fagområdet AK en stærk interesse i at være med 
til at finde den helt rigtige, der kan varetage alle interesser. 
 
Akut medicin: siddet med i udvalg under SST, hvor der har været god dialog. Akut medicin er blevet ret 
tyndt på den abdominale side. Der er et stærkt behov for en tæt relation til det akut medicinske selskab, 
hvor man skal forsøge at koordinere indsatserne.  
Dialog om triagering og optimering af området, så man tilgodeser de dårlige kirurgiske patienter, som ikke 
tilgodeses ordentligt nu samt løft af pensum til højere ambitionsniveau. 
 
 
Fagområdet CR: 
 
Certificeret et par stykker pr. halvår og der kommer nogle løbende. 
 
Jesper Durup ville skrive til Region Øst vedr. fellowship og brevet skulle være sendt. Det skulle være sendt 
til regionsrådsformændene i region Øst.  
Gitte får en status fra Jesper.  
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OR var til DCCG møde i går og der var spørgsmål til ekspertuddannelsen i kræftkirurgi. En eller anden havde 
hørt, at det havde man nedprioriteret i Danske Regioner, hvilket er bekymrende, da man har fået midler til 
området. Man er ikke blevet bedt om at lave målbeskrivelser, så hvad er status lige nu??  
 
Sendt fra SST til ministeriet og hvad så??? Ingen ved hvor den er landet henne. Der er en mistanke om, at 
den er syltet i regionerne.  
IB har også hørt, at regionerne har trukket sig – formentlig af økonomiske årsager.  
FD spørger om hvem der var formand for gruppen. Det var til første møde Søren Brostrøm, til resten af 
møderne Birte Obel, også fra SST.  
 
IB og OR skriver på selskabets vegne og hører hvad status er. Formanden for gruppen spørges først, 
herefter – afhængigt af svaret – går IB og OR videre.  
 
Kunne rejses som spørgsmål til dilemma-mødet – det kunne være et rigtig godt spørgsmål. 
OR udformer spørgsmålet. 
 
Der er under fagområdet etableret en proktologisk gruppe med stor aktivitet. Er repræsenteret i 
bestyrelsen.   
 
DKO:  
Ikke repræsenteret. 
 
Uddannelsesudvalget: 
Ikke repræsenteret.  
 

8. Meddelelser fra generalsekretæren: 
 
Stor succes med 105 abstract, hvilket udfordrer tidsrammen en hel del, så vi må klippe en hæl og hugge en 
tå, men der mangler ca. 15 minutter, til repræsentation af posterne.  
Vi enes om, at generalforsamlingen rykkes til kl. 17.00 – det indebærer også, at DKO’s generalforsamling 
flyttes med. Der skal bestilles postervægge til ophæng, da der kommer ca. 70 postere og disse ikke kan 
være i lokalet.  
Gitte kontakter hotellet mhp. leje af postervægge.  
 
Til næste år må man nok graduere en smule i indkomne abstracts, hvis vi fremadrettet har så stor succes.  
 
Der mangler en smule på de forskellige sessioner og vi skal have alle indspark med udgangen af uge 42.  
 
Debat: hvordan vi forholder os til udenlandske foredragsholdere? 
Tidligere inviterede DKS 2 til årsmødet, men nu kommer der en del flere inviteret af fagområderne. Så vi 
skal have afklaret, hvem der kan invitere udenlandske foredragsholdere og hvor mange vil vi finansiere?  
 
Hvis vi fastholder 2: så 1 til fælles sessionen og 1 til fagområderne – og så må den mulighed gå på skift til 
fagområderne? 
 
FD: der mangler et budget til årsmøderne, gerne baseret på tidligere historik for at kunne tage 
beslutninger. Synes, man skal opprioritere muligheden for at få udenlandske forelæsere med i 
fagområderne mhp. også at gøre årsmødet mere attraktivt for afdelingerne.  
 
IB: Vi tager kontakt til Henrik Flyger mhp. historik vedr. tidligere årsmøde-økonomi så vi kan få dannet os et 
overblik.  
 
Hvis det er økonomisk forsvarligt vil det være ideelt, at der er mulighed for at fagområderne kan få en 
udenlandsk forelæser.  
 
Konklusion: 
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Det foreslås, at diskussionen genoptages til december mhp. at fastlægge konsensus om hvordan årsmødet 
2019 skal håndteres, hvor der foretages en evaluering samt en økonomisk vurdering af gevinsten ved en 
eventuel mér-udgift.  
Ute bedes forberede et overslag til denne diskussion, så der er lavet et regnskab for 2018 til sammenligning  
med indhentet budget for 2017.  
Gitte skriver til Ute og Henrik.  
 
IB: Skal vi bede medlemmerne evaluere årsmødet mens de er der? Umiddelbart loddes stemningen, da en 
evaluering ofte ikke er så sigende alligevel.  
 
IB: Dilemmaer efterlyses.  

• Ole har fået en sag fra SST – se ovenfor.  
• Underfinansieret struktur for faglig dygtiggørelse: hvad skal vi gøre?  
• Hvem skal finansiere fellowship og faglig specialisering. 
• Jeg kan kun få 5 af mine 10 dage til videreuddannelse. Hvad gør jeg så? 

 
Alle skal sende ET spørgsmål til IB og Gitte – som kan tages med til møde den 22.10.2018.  
 
Skal der stilles spørgsmål fra salen? Jo – så bliver det lidt levende.  
 
TS: dirigent til generalforsamlingen?  
Trine spørger Henrik Flyger.  
 
Film og billeder: Lars har spurgt – vil vi have det og han ønsker en tilbagemelding. Foredragsholderne 
spørges om det er OK.  
Når Flemming siger velkommen, så siger han også, at der tages billeder og film og hvis man ikke er 
interesseret i dette siger man det til Lars.  
 
Desuden indgår det i pause-PP, hvor der er praktiske informationer, logo for udstillerne m.m.  
 
(obs. Tjek lige om dagsordenen er rettet til og UEMS skal efter fagområderne til generalforsamlingen – den 
skal lige lægges op igen).  
 
 
9. Meddelelser fra sekretæren:  
 
Nihil. 
 
10. Meddelelser fra kassereren:  
 
Nihil. 
 
11. Evt.: 
 
VS: Olympus / Morten - Invitation til efteruddannelse i DKS (infrarød) 
 
Vil DKS stå som garant for den faglige kvalitet af mødet og vil vi det?? Vurderingen er, at det faglige indhold 
er OK.  
FB: vi skyder det af og ser hvordan det kører. Flemming tager det med dem. Bruges som en test.  
 
 
Muligheden for oprettelse af fond eller lignende mhp. uddeling af firmalegater: 
  
Sygehusledelsen hos FD har f.eks. sat en stopper for at få penge for robot-undervisning til eksterne 
personer, hvor man ellers kunne have fået et kursusgebyr. Det ville være hensigtsmæssigt om disse midler 
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kunne kanaliseres ind i DKS i stedet for og bruges til f.eks. legater eller lignende, der kommer 
medlemmerne til gode.  
FD går videre hermed.  
 
Årshjul for bestyrelsens aktiviteter:  
 
udrulles som en række torsdage, med første møde i januar medio: TS og Gitte finder datoerne.  
Jan: DKS møde (ved behov) 
Feb:. 
Marts: DKS møde (ved behov), Store mødedag uge 10 eller 11 
April:  DKS møde med DSGH  
Maj: fællesmøde (DKS og fagområdeformænd, uddannelsesudvalget og DKO) 
Juni: DKS møde (ved behov) 
Sep: st mødedag 
Okt: fællesmøde (DKS og fagområdeformænd, uddannelsesudvalget og DKO) 
Nov: årsmøde 
Dec: Fællesmøde inklusiv. evalueringsmøde og planlægningsmøder vedr. årsmødet med deltagelse af 
fagområdeformænd, DKO og uddannelsesudvalget 

 
 
Måned: Møde-type: Deltagere: Datoer 2019 

(forslag) 
Januar DKS møde Bestyrelsen 10.01.2019 
Februar DKS-møde (ved behov) Bestyrelsen 07.02.2019 
Marts Store mødedag uge 10-11 

med efterfølgende B-møde 
Kirurgiske specialers 
fællesråd 
Kirurgisk Forum 
Bestyrelsen 
Evaluering af årsmøde med 
industrien 

Mangler 
fastlæggelse med 
DOS 

April DKS-møde med DSGH DSGH 
Bestyrelsen 

04.04.2019 

April Overdragelsesmøde Bestyrelsen Tentativt 26.-27.4 
Maj Fællesmøde Fagområdeformænd 

DKO 
Uddannelsesudvalget 
Bestyrelsen 

09.05.2019 

Juni DKS-møde (ved behov) Bestyrelsen 13.06.2019 
September Store mødedag med 

efterfølgende B-møde 
Kirurgiske specialers 
fællesråd 
Kirurgisk Forum 
Bestyrelsen 

Fastlægges ved 
mødet i marts 

Oktober Fællesmøde Fagområdeformænd 
DKO 
Uddannelsesudvalget 
Bestyrelsen 

10.10.2019 

November Årsmøde Bestyrelsesmøde dag 1 30.10.2019 
December Fællesmøde inklusive 

evalueringsmøde og 
planlægningsmøder vedr. 
årsmødet 

Fagområdeformænd 
DKO 
Uddannelsesudvalget 
Bestyrelsen 

12.12.2019 

 


