Referat fra generalforsamling i Dansk Kirurgisk Selskab
Afholdt den: 12. november 2015 på Hotel Crowne Plaza i Ørestaden

DANSK KIRURGISK
SELSKAB
www.danskkirurgiskselskab.dk

12. december 2016
Ordinær generalforsamling den 12. november 2015 kl. 16.45 afholdt i forbindelse med Dansk
Kirurgisk Selskabs årsmøde den 12. - 14. november 2015 på Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Copenhagen

Dagsorden i henhold til selskabets love:
1.

Valg af dirigent.
Lars Bo Svendsen vælges som dirigent.
Generalforsamlingen er indkaldt i retmæssigt og ifølge vedtægterne.

2.

Formandens beretning:
Der afholdes 1 minuts stilhed for de medlemmer, der er afgået ved døden i det
forgangne år.
Medlemstallet er faldet fra 966 til 951. Formanden opfordrer til, at flere yngre
kirurger melder sig ind, således at DKS bliver en bred og slagkraftig organisation.
FAM rapporten er sendt ud til relevante instanser og nu håber DKS på frugtbar
debat.
DKS har oprettet en ny hjemmeside, med mange forbedringer i forhold til den
gamle og også nogle børnesygdomme.
Udover ovenstående henvises til formandens beretning på DKS´s hjemmeside.

3.

Udvalgsberetninger.

DMCG’er:
Der henvises til de skriftlige beretninger på hjemmesiden
·
·
·
·
·
·

DBCG – Peer Christiansen
DCCG – Lene Iversen
DMCG-Pal – Lene Kirkeby
ØCG, herunder:
DECV - Lone Susanne Jensen
DPCG - Michael Bau Mortensen
DLGCG – Peter Nørgaard

Tværgående udvalg/repræsentation:
·
Traumeudvalget - Jens Hillingsø, ikke til stede. Lars Bo Svendsen: DSTC kurset har
fået nyt navn til DSATC. Da kurset nu planlægges i samarbejde med det
anæstesiologiske speciale.
Uddannelsesudvalget - Randi Beier Holgersen: målbeskrivelsen er færdig,
·

Referat fra generalforsamling i Dansk Kirurgisk Selskab
Afholdt den: 12. november 2015 på Hotel Crowne Plaza i Ørestaden

·
·

DRG – komplikationskodning - Per V Andersen: Henviser til sit indlæg ved årsmødet
om komplikationsregistrering.
Guidelineudvalget – Henrik Jørgensen: der opfordres til at komme med emner til nye
guidelines, både kirurgisk og fælles medicinske og kirurgiske.

Repræsentation:
·
UEMS – Lars Bo Svendsen, Jesper Durup: der er etableret eksamen.
UEMS – HPB – Peter Nørgaard: Nihil
·
·
UEMS- Børnekirurgi – Jørgen Thorup: Nihil
Fagområder:
·
Kolorektalsektionen - Ole Roikjær: Nihil
·
Mammakirurgi – Niels Bentzon: Nihil
·
Børnekirurgi – Jørgen Thorup: Nihil
·
HPB – Peter Nørgaard: ikke til stede, Nihil
·
Akut Kirurgi – Morten Togsverd-Bo: Dette nye fagområde vil gerne hedde akut
kirurgi. Med to ekspertområder i form af traumekirurgi og herniekirurgi. Fagområde
bestyrelsen har møde med DKS´s bestyrelse i det nye år mhp drøftelse af snitfladerne
til de øvrige fagområder.
·
ECV – Lars Bo Svendsen: Nihil
Databaser:
·
Dansk Herniedatabase – Hans Friis Andersen: Nihil
·
Dansk Database for Fedmekirurgi – Viggo Kristiansen, ikke til stede. Nihil.
Der henvises til de skriftlige beretninger på DKS hjemmeside.
4.

Kassererens beretning:
Regnskabet gennemgås og vedtages af generalforsamlingen.

5.
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det vedtages, at kontingentet er uændret.
6.

Valg til bestyrelsen:

På valg:
Yngre lægers repræsentant i bestyrelsen Nis Schlesinger kan ikke genopstilles ifølge vedtægterne.
DKS indstiller hoveduddannelseslæge på Hillerød Hospital Kristin Julia Thorsteinsdottir.
Kristin Julia Thorsteinsdottir vælges.

7.

Fagområder herunder valg til fagområdebestyrelser:

Referat fra generalforsamling i Dansk Kirurgisk Selskab
Afholdt den: 12. november 2015 på Hotel Crowne Plaza i Ørestaden

Fagområdet ECV: Frederik Helgstrand er blevet overlæge, således kan han ikke sidde som yngre
lægers repræsentant i bestyrelsen i fagområdet ECV, yngre læge bedes udpege en ny
repræsentant.
8.

Eventuelt.

På vegne af Dansk Kirurgisk Selskab
Trine Stigaard, faglig sekretær

