Tilstede: Henrik Flyger(HF), Trine Stigaard(TS), Jesper Durup(JD), Nis Schlesinger(NS), Henrik
Jørgensen(HJ).
Afbud fra: Jens Hillingsø(JH), Inge Bernstein(IB), Flemming Dall(FD).

040215
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab 04.02.15 kl 15-17
Referat:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsemødet d.16.01.15
Referatet er godkendt.
Opfølgning på referat fra 16.01.15:
Skrivelse er sendt til Erik Jylling og Christian Worm der er formand for screeningsudvalget.
Der er ikke kommet svar endnu.
Holdning til FAMén formuleres ved af JH, NS og Erik Zimmermann, skal ligge på
hjemmesiden og kan der efter udsendes til relevante parter.
Sjældne sygdomme børnekirurgerne er adspurgt og Jørgen thorup ingen bemærkninger.
2. Meddelelser fra formanden:
A: Revidering af specialeplanen, områder til monitorering.
Områder til monitorering, pouch, gigant-hernier, mamma
Skema fra SST udfyldes ved JD. Rundsendes til bestyrelsen til gennemlæsning
B: aut ID i herniedatabasen.
Hvis data er valide og under den forudsætning, at offentligheden ikke kan anvende data
ukritisk, kan DKS ikke se, at der skulle være noget til hinder for indtastning af autorisations
ID i herniedatabasen.
JD formulerer brev til Hans Friis-Andersen.
Hjemmesiden:
Den gamle hjemmeside er helt lukket.
Brystkirurgisk selskabs hjemmeside foreslås brugt som skabelon for de øvrige fagområder.
TS vil kontakte Christan ang dette.
TS vil sende mail til fagområderne igen mhp informationer til den nye hjemmeside
Målbeskrivelsen:

Uddannelsesudvalget er blevet inviteret til møde med SST ved Henning Beck, Randi, Emma
og Nis deltager møde d. 6.2.15
NS har udarbejdet et program til uddannelsesdagen 5.3.15. Bestyrelsen godkender dette og
uddannelsesudvalget går videre med det på mødet på fredag d.6.2.15
UEMS arbejdsgruppe:
ECV første eksamen i nov 2015:
Så kan man gå videre med etablering af de øvrige fagområder og eksaminer.
3. Meddelelser fra næstformand:
Akut kirurgidatabasen: der skal registreres 4-7 gange så mange ptt som NIP databasen,
dette er praktisk uladesiggøreligt. Derfor er registreringen trukket tilbage, data må hentes
fra LPR og akutdatabsen, der arbejdes videre på hvordan det kan gøres muligt.
4. Meddelelser fra formand ex officio:
A: ang Revideret dagsorden for mødet i Kræftstyregruppen den 28. januar 2015(Bilag 4)
HJ: kræftstyregruppen har
Bestyrelsen har behandlet emnet og finder ikke grund til yderligere.
5. Meddelelser fra generalsekretæren:
Det fremsendte program fra IB gennemgås og TS sender mail til IB ang dette.
6. Meddelelser fra sekretæren:
nihil
7. Meddelelser fra kassereren:
Skal industrien med lørdag?
Det fastholdes at hvis man køber en stand er det for alle dagene inkl lørdag. Vi kan
selvfølgelig ikke forhindre firmaerne at tage hjem før.
Forslag til at forbedre samarbejdet med industrien:
På hjemmesiden skal der stå hvilke firmaer der udstiller til årsmødet.
Konkurrence udarbejdet af DKS med spørgsmål til industrien ifa en tipskupon.
Workshops sponsoreret af industrien:
3 workshops a 30min beliggende i forkost pausen. Detaljerne aftales ved møde Jan Thylkær.
Der vil blive afholdt møde med Jan Thylkær i feb 2015. deltager HF, TS og Gitte Frøsig
8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:
Intet yderligere.

Mødedatoer:
03.03.15 bestyrelsesmøde i Domus, kaffe og kage kl 15-18
29.4.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15-18 med DSGH
12.5.15 bestyrelsesmøde med fagområderne+DKO kl 15-18
02.06.15 bestyrelsesmøde i Domus kl15-18
24.8.kl15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15-18 med fagområderne+DKO
15.9.15 store mødedag
21.10.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15-18

11.11.15 bestyrelsemøde i forbindelse med årsmødet.
Årsmøde 12.-14.1112.12.15 bestyrelsesmøde i domus med fagområderne+DKO kl 15-18. middag bagefter.

9. evt

mvh
Trine Stigaard, lægelig sekretær

