Tilstede:
Inge Bernstein(IB), Henrik Flyger(HF), Trine Stigaard(TS), Jesper Durup(JD), Nis Schlesinger(NS),
Flemming Dall(FD), Henrik Jørgensen(HJ)
Afbud: Jens Hillingsø
16.09.15
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab på Crowne Plaza d.15.9.15, kl 15.15-17

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsemødet d.21.08.15 (bilag 1)
Referat godkendes med få ændringer

2. Meddelelser fra formanden:
Ændring af sundhedsloven:
Ad 6) Offentliggørelse af påbud
Som opfølgning på ministerens svar på spørgsmål 2 (SUU L 126), der omhandlede
offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter, foreslås, at Sundhedsstyrelsen i
sundhedsloven forpligtes til at fastsætte regler om, at påbud til et sygehus, en klinik, en
praksis eller lignende om sundhedsmæssige krav, jf. sundhedslovens § 215 b, stk. 1, skal
offentliggøres.
Formålet er at sikre en mere gennemsigtig sundhedssektor, hvor information om kvaliteten
af de enkelte behandlingssteders behandling i højere grad bliver offentligt tilgængelig.
Herved bliver borgernes stilling over for sundhedsvæsenet yderligere styrket, idet borgeren
bliver i stand til at træffe et kvalificeret valg, når der skal vælges en sundhedsperson og et
behandlingssted.
Umiddelbart er ovenstående ændring i sundhedsloven den eneste, der giver anledning tild
drøftelse.
Ændringen drøftes og der er enighed om at offentliggørelse på sygehuset, kliniken eller
praksis af sundhedspersoner med påbud ikke vil afstedkomme et kvalitetsløft.
JD: skriver høringssvar, der rundsendes inden det sendes til LVS

Enqueten ang screening for kolorektalcancer:
JD har beskrevet processen i nyhedsbrev på hjemmesiden.
Planlægningen af opfølgning planlægges på et senere møde.

Video til årsmødet:
Lars Borly har tilbudt at videofilme nogle af sessionerne til årsmødet og klippe det sammen i
små appetittelig sekvenser. Sekvenserne skal lægges på hjemmesiden.
Foredragsholderne skal adspørges inden der filmes.
Indkøber der søgte medlemskab:
Indkøberen inviteres til årsmødet.
LVS`s repræsentatnskab:
Flemming Dall og Henrik Jørgensen sidder nu i represenatantskabet for LVS.
Specialeplanlægning: dogmer og principper til debat:
Konference afholdes på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel centralt i Odense i tidsrummet
12-16 d. 23.11.15. IB og JD vil deltage.
3. Meddelelser fra næstformand:
Nihil
4. Meddelelser fra formand ex officio:
Nihil
5. Meddelelser fra generalsekretæren:
Årsmødet 2015: den videre planlægning drøftes.
6. Meddelelser fra sekretæren:
Hvem er på valg? (Bilag 2 )
Nis, er på valg
Jens går af

Excellark til certificerede læger (Bilag 3):
Drøftes og rettes til.

7. Meddelelser fra kassereren:
Nihil
8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:
FAM rapporten sendes i høring og listen over høringsparter drøftes.

Mødedatoer:
15.9.15 Store mødedag kl 12-17,
27.10.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15.15-18, platte kl 1715
11.11.15 bestyrelsemøde i forbindelse med årsmødet.
Årsmøde 12.-14.11.15
16.12.15 bestyrelsesmøde i domus med fagområderne+DKO kl 15.15-18. middag bagefter.
22.-23.4.2016: overdragelsesmøde.

9. evt

mvh
Trine Stigaard, lægelig sekretær

