Formandsberetning
2014-2015
Dansk Kirurgisk Selskabs Ordinære generalforsamling 12. november 2015.

Ved seneste opgørelse havde selskabet 951 medlemmer sammenlignet med 966 i 2014.
DKS-Medlemmer afgået ved døden 2014-2015:
Navn

Fødselsdato

Dødsdato

Lida, Rodmundur
Lund, Flemming
Kruse, Aksel
Pless, Jørgen
Møller, Ada G.
Krogh, Erik

18.11.1931
10.11.1920
30.07.1942
13.04.1934
21.03.1927
21.07.1927

02.07.2015
04.03.2015
30.01.2015
05.12.2014
18.02.2012
16.10.2014

Æret være deres minde
Nye medlemmer:

2014:
Rikard Ambrus
Morten Frederik Hartwig
Kasper von Rosen
Jes Sefland Vogt
Niels Johansen
Henrik Kold-Petersen
Andreas Slot Vilmann
Kristoffer Andresen
David Straarup
Aske Mathias Bohm
2015:
Aster Østerberg Eller
Erlend Aabel
Jakob Kirkegård
Jo Erling Riise Waage
Markus Puchner
Bruno Nyholm Jensen
Niclas Dohrn
Kasper Jarlhelt Andesen
Søren Bach
Anja Andersen
Katrine J. Emmertsen
Anders Uth Ovesen
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Marianne Lund Lomholt
Halfdan Lauridsen
Maja Kjer Nielsen
Jens Krøigaard
Marie-Louise Lindberg Pind
Thomas Buchbjerg
Ved gennemgang af medlemsstatistikken ses, at der er 237 Yngre Læger. Det er vigtigt at opfordre alle
yngre kollegaer til at melde sig ind i selskabet for at få en betydningsfuld slagkraftig organisation med bred
repræsentation.
Vi har i 2015 haft et enkelt medlem der har meldt sig ud på grund af uenighed med selskabet politik
omkring fagområder. Der vil i et vist omfang altid være uenighed i en så stor organisation, men man må
opfordre medlemmerne til aktivt at deltage i debatten, møder og fora, så uenigheden kan anvendes
konstruktivt i stedet.
Selskabets møder og aktiviteter:
Først vil jeg benytte lejligheden til at takke de mange medlemmer af selskabet, der har brugt mange timer
og energi på at arbejde for forbedring af Dansk Kirurgi. Det drejer sig om medlemmerne af de mange råd og
udvalg, medlemmer i styregrupper og arbejdsgrupper, fagområdebestyrelser og mange andre, der bruger
deres fritid på disse opgaver, det er meget prisværdigt og til uvurderlig gavn for de kirurgiske patienter.
DKS Årsmøde blev afholdt 13-15. november 2014 på Radisson Blu Falkoner Conference Center,
Frederiksberg. Det var en succes med 346 tilmeldte og 192 til middagen, der blev afholdt i Moltkes Palæ.
Lippmann prisen blev uddelt til Peter Bo Jørgensen fra Masanga Hospital organisation, for hans ihærdige
arbejde for kirurgien i den tredje verden. YDK’s uddannelsespris blev givet til Overlæge Astrid Boilesen,
Gastroenheden Hvidovre. Der blev uddelt priser til bedste foredrag og posters til: Sara Kristensen, Mette
Villaume Christoffersen, Rune Erichsen og Katarina Levic.
Årsmøde programmet var meget alsidigt med 35 posters, 37 frie foredrag og 59 videnskabelige foredrag.
Programmet og abstracts samt referat og beretninger fra sidste generalforsamling kan ses på
http://danskkirurgiskselskab.dk/2014-2/

Kirurgien og FAM
FAM udvalget har færdiggjort sin rapport om kirurgien i relation til de fremtidige FAM. Rapporten som
hedder ” Kirurgi i FAM, to skridt frem eller et tilbage” er udsendt til alle instanser og
interesseorganisationer i Danmark med relevans for den akutte kirurgi. Selskabet har fået positive
tilbagemeldinger fra blandt andet lægeforeningen. Det er håbet, at rapporten danner grundlag for
frugtsommelig debat om kirurgernes fremtid i FAM. Rapporten kan ses på hjemmesiden.
Fagområderne
Formændene for fagområderne har i den forgangne periode deltaget i en række bestyrelsesmøder. Den
nye struktur har givet mere alsidig debat og har tilført mere specifik faglighed. Fagområderne har fået
væsentlig mere indflydelse i selskabet. De fleste fagområder er veletablerede og velfungerende med
veldefinerede målbeskrivelser. Det gælder Brystkirurgi, HPB kirurgi, Børnekirurgi og Kolorektalkirurgi. ECV
(Esophagus cardia ventrikelkirurgi) har stadig enkelte områder, som søges defineret i den kommende tid,
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herunder placeringen af bariatrisk kirurgi, ligesom et dansk curriculum og eksamen endnu ikke er etableret.
Fagområdebestyrelsen arbejder utrætteligt på etableringen, og den første eksamen på baggrund af et
fælles europæisk curriculum i UEMS regi blev afholdt november 2015.
Strukturen i fagområdet Akut-Generel kirurgi er stadig uklar. Trods mange debatter om indholdet og
afgrænsninger er der stadig uvished, og den nye bestyrelse i fagområdet arbejdet med en revideret
struktur, der vil blive diskuteret i bestyrelsen.
Specialeplanen
Selskabet har afleveret sit forslag til revision, og de fleste forslag er taget med. Enkelte områder som
udredning og behandling af colitis ulcerosa med pouchkirurgi har været diskuteret, men er slutteligt
anbefalet som højt specialiseret funktion. Selskabet har ikke længere indflydelse på indholdet, og har heller
ikke indflydelse på placeringen af funktionerne. Vi vil dog gøre indsigelse, hvis det skulle vise sig at
gennemførelse af revisionen medfører kvalitets forringelser.

Internationale Samarbejde
Det er Selskabets strategi at styrke de Internationale relationer. På det Europæiske plan er arbejdet i UEMS
opprioriteret, og selskabet har to repræsentanter, ligesom der er repræsentanter fra brystkirurgisk,
børnekirurgisk og HPB fagområderne. Der er nu på DKS initiativ etableret ESC division, og arbejdet
fortsætter med påvirkning af emergency-surgery divisionen med henblik på solid Nordisk påvirkning. Det er
målet, at vores fagområde-uddannelser og evalueringer som minimum matcher de europæiske krav.
Selskabet planlægger afholdelse af UEMS-Surgical årsmøde i 2017.
På det Skandinaviske plan ar samarbejdet i ”Scandinavian Surgical Society” intensiveret. Der er årligt 2
møder, og alle landes selskaber er repræsenteret. De Yngre Kirurgers organisationers repræsentanter
deltager nu også i møderne. Det er målet at optimere de interskandinaviske muligheder for læring,
mobilisering af patienter over landegrænser, mobilisering af kirurger, fælles tidsskrift, mv. Dansk Kirurgisk
Selskab har formandskabet i Scandinavian Surgical Society i 2016 og 2017.
Selskabet har på opfordring fra Dansk Herniedatabase søgt godkendelse af ”Danish Chapter” i det
Europæiske Hernie Selskab. Selskabet opfordrer fortsat til styrkelse af de Internationale relationer.
Hjemmeside
DKS fik en ny hjemmeside januar 2015. Siden er etableret på en anden platform, som er nemmere at se på
tablets og smartphones, men ikke kommer til sin ret i f.eks. internet explorer. Siden er under udvikling både
i forhold til form og indhold. Selskabet opfordrer varmt medlemmerne til at bruge hjemmesiden både til
informationssøgning, men også til debat, kommentering, mv.
Uddannelse
Uddannelsesudvalget har arbejdet hårdt på at færdiggøre en nye målbeskrivelse i Kirurgi og der henvises til
udvalgets beretning. Der er kommet en række forbedringer med flere krav til kunnen og evaluering, og
målbeskrivelsen er nu også godkendt af Sundhedsstyrelsen. Nu skal arbejdet med etablering af
målbeskrivelsens ambitioner i den kirurgiske uddannelse i gang og selskabets medlemmer bedes bakke op
om arbejdet med implementering af den nye kirurgiske uddannelse.
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Andre aktiviteter
På opfordring fra DKS blev fedmekirurgien udvalgt til et område hvor der skal etableres nye nationale
kliniske retningslinjer. Selskabet har udpeget tre medlemmer til arbejdsgruppen.
Selskabet udførte ultimo 2014 en spørgeskemaundersøgelse vedr. afledte konsekvenser af coloncancer
screeningen. Årsagen var, at bekymrede medlemmer henvendte sig til bestyrelsen fordi at ventetiderne på
både kræftpakke-koloskopier, polypkontroller og nyhenviste koloskopier steg drastisk efterfølgende på
grund af manglende koloskopikapacitet. Selskabet har henvendt sig til Danske Regioner med
problematikken, og forventer stadig at problemet løses. Vi vil til stadighed være på vagt for at kvaliteten i
kirurgien ikke forringes, når der etableres nye initiativer, og opfordrer vores medlemmer til at melde
uregelmæssigheder ind til selskabet.
Selskabet har i den forgangne periode afleveret 11 høringssvar og udpeget 1 repræsentant til Rådgivende
udvalg vedr. specialeplanen, 1 til Udvalg for National Screeningsprogram, 1 til Dysfagi arbejdsgruppe, 1 til
Regionernes udvalg for minimal invasiv kirurgi, 1 til udvalg til vejledning i tromboseprofylakse og 2 personer
til SSTs kræftudvalg.
Mål for 2016:






Debat og afklaring omkring fagområdet generel-akutkirurgi
Styrket Skandinavisk samarbejde
Aktivitet i debatten om kirurgisk kvalitet
Regional accept og planlægning af implementering af komplikationskodning
Implementering af målbeskrivelse

Jesper Durup
Formand, Dansk Kirurgisk Selskab
Årsmødet 2014/2015
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