Tilstede:
Inge Bernstein, Henrik Flyger, Trine Stigaard, Jesper Durup, , Flemming Dall, Henrik Jørgensen,
Kristin Julia Steinthorsdottir, Lars Bo Svendsen, Jørgen Thorup, Niels Bentzon, Ole Roikjær, Morten
Togsverd-Bo, Jan Struckmann.
Afbud:
Peter Nørregaard

19.12.15

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab i Domus Media Kl 15.15-18, i mødet
deltager fagområdeformændene, DKO´s repræsentant: Jan strukman og DKS`s sekretær: Gitte
Petersen.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsemødet d.16.12.15 og referat af generalforsamlingen
2015 (bilag 1,2)
Ændring til dagsordenen: Webmasteren deltager ikke, da der skal tages principielle
beslutninger om DKS´ hjemmeside.
Vores nye medlem Kristin Steinthorsdotti r, repræsentant for YDK bydes velkommen.

2. Meddelelser fra formanden:
Artikel i dagens medicin: om screening.
Debat om patienter, der udskrives mhp selv at arrangere ambulant endoskopi via egen
læge, da det ikke er muligt at få en tid i hospitalsregi, hvor ventetiderne. JS er det som et
stigende problem. Der en bekymring for, at ikke alle patienter får dette arrangeret.
JD: enqueten om screening skal gentages og ved denne lejlighed kan ovenstående
problemstilling indføjes som spørgsmål.
Den nye målbeskrivelse:
De nye kompetencekort er lagt på hjemmesiden. Alle der starter hoveduddannelse 1.9.15
skal følge den nye målbeskrivelse.
JD kontakter Randi Beier-Holgersen ang implementering af den nye målbeskrivelse.
Forespørgsel fra SST ang postoperativ lægelig tilsyn efter stor kirurgi.

Forespørgslen er noget generel og overordnet. Da stor kirurgi og lægeligt tilsyn ikke er
defineret. JD har svaret, at DKS´ holdning er, at efter stor kirurgi skal patienterne tilses
inden for 1. postoperative døgn.
Indstilling til Akut databasen:
Overlæge Morten Bay-Nielsen er indstillet og godkendt
Immunolog til transplantationsteam i UEMS:
Overlæge Karin Magnussen, klinisk immunologisk afdeling Rigshospitalet indgår ind i dette.
Overlæge Morten Bau, OUH, orienterer: De kliniske retningslinier for malign pancreas
kirurgi er blevet opdateret.
E-kurset (fælles kursus for DKS og DSGH) er aflyst i år pga for få tilmeldte.
JD og Inge Nordgård Larsen, formand for DSGH har været i kontakt ang dette.
E-kursets fremtid vil blive taget op på fællesmødet med DSGH i april
Jobopslag til hjemmesiden:
Ansøger til Udstyrsudvalg under dansk standard.
MTB kontakter Torben Bjerrum, som mulig kandidat.
Møde i Sundhedsdatastyrelse omhandlende det nye DRG system.
Henrik Flyger og Henrik Andersen deltager.
Nyt fra fagområderne:
Fagområdet ECV:
Frederik Helgstrand er gået af som repræsentant for yngre læger i bestyrelsen, da han er
blevet overlæge, Michial Achiam er indtrådt i stedet.
Bestyrelsen er udvidet med JD.
Der er velfungerende eksamen med samarbejde mellem flere lande. Der er afholdt en
eksamen med 2 vellykkede eksaminationer.
Fagområdet brystkirurgi:
Fagområdet brystkirurgi findes også UEMS eksamen. Men grundet rekrutteringsproblemer
inden for specialet kan krav om en UEMS eksamen være for afskrækkende.
NB er også bekymret over, at det er for dyrt med UEMS eksamenen.
JD: afdelingerne og regionerne må være interesserede i certificering af kirurgerne mhp at
højne det faglige niveau. Og derved UEMS eksimination, som i stigende omfang indføres
under fagområderne.
Der afholdes masterclass kursus hvert andet år i samarbejde med det plastikkirurgiske
speciale.
Fagområdet børnekirurgi:
Rekrutteringsproblemer gør også, at UEMS-eksamen ikke kan være et krav.
Erhvervelse af CME point debatteres.
De enkelte fagområder skal diskutere, i hvilket omfang CME point skal indgå i certificering.
DKS har haft et CME udvalg, dette kunne evt reetableres, hvis CME point skal have en mere
central plads i certificeringen.
Det er dyrt at opnå CME point, da kurser, kongresser etc, der er pointgivende koster penge.

Fagområdet HPB:
Mogens Stender, Ålborg samt Nicolai Schulz, RH har nu begge bestået den internationale
eksamen i UEMS-regi efter reeksamination. Vi havde en del kritikpunkter efter første
eksamination, som gik på selve afviklingen af eksamen, og skrev et klagebrev til formanden
prof. Xavier Rogier, som skrev tilbage at man ville kigge på tingene. I følge Nicolai og
Mogens var der strammet betydeligt op, så det ser ud som om at vores og evt. andres
klager har haft positiv impact. Stort tillykke til Mogens og Nicolai.
Der foreligger nu nye Nationale Guidelines for udredning og behandling af
Kolangiocarcinom. De kan findes på gicancer.dk sammen med retningslinier for HCC og
Kolo-rektale levermetastaser.
Fagområdet akut kirurgi:
UEMS eksamen afholdes. Trine Lauridsen, Thomas Boel og Peter Svenningsen er tilmeldt.
Fagområdet hedder Akut kirurgi med ekspertområderne hernie- og galdekirurgi.
Fagområdet CR:
2 kirurger er ceritificeret i fagområdet.
Fagområdeuddannelsen mhp certificering starter efter hoveduddannelsen. Det sidste år i
hoveduddannelsen kan målrettes mod fagområdet, men har ingen indflydelse på de 2 års
fagområdeuddannelse, der ligger efter endt hoveduddannelse.
DKO:
JS: I hoveduddannelsen er der mulighed for at komme i klinik i speciallægepraksis med løn.
Dette står i overenskomsten. Her ligger et uudnyttet uddannelsespotentiale. De
uddannelsessøgende kunne få erfaring i feks hæmoridekirurgi og endoskopi. I
overenskomsten findes ligeledes retningslinier for uddannelse af speciallægen i praksis som
tutor.
Randi Beier-Holgersen i uddannelsesudvalget vil blive adviseret om ovenstående.
3. Meddelelser fra næstformand:
Høring af RKKP's anbefalinger til drift af kliniske kvalitetsdatabaser.
Der er sket en ensretning af styringen af databaserne bla ang antallet af personer i
styregrupperne, tværfaglighed, indikatorer og budgetter.
DKS har ingen kommentarer i høringen.
4. Meddelelser fra generalsekretæren:
IB og GP har begge arbejdet på et årshjul til årsmødet, som præsenteres til mødet i januar.
Årsmødet gik rigtig godt. Sessionen med industrien var god, men næste år skal firmaerne have
klarere besked om, at præsentationen er tiltænkt, som en præsentation af en af deres nyheder.
Postersession gik godt. Brystkirurgisk selskab skal også inddrages i abstrakt-konkurrencen.
Betalingsdelen på hjemmesiden var noget problemfyldt. Det var ikke alle betalinger, der gik
igennem.
5. Meddelelser fra sekretæren:
Bestemmelser for Køsters lecture fond (Bilag 3,4,5)
LBS: bestyrelsen for Køsters lecture fond består af overlæge Ove B. Schaffalitzky de
Muckadell, overlæge Peter Bytzer, overlæge Ove Hovendal og overlæge Lars Bo Svendsen.

Sidstnævnte vil ved næste bestyrelsesmøde foreslå nedlæggelse af fonden og foreslå, at
pengene opdeles i rejselegater, der kan uddeles ved DKS`s årsmøde.
6. Meddelelser fra kassereren:
Nihil.
7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:
Nihil.
8. Hjemmesiden:
Oplæg v/Flemming Dall ang hjemmesiden.
DKS` nye hjemmeside har været en forbedring i forhold til den gamle, men der er fortsat
nogle mangler.
FD har lavet et forslag til en ny hjemmeside og der skal startes op med en parallel proces,
hvor der skabes en ny hjemmeside udfar FD`s oplæg. FD vil være webmaster.
Med referatet vedhæftes FD`s skriftlige oplæg.
Mødedatoer 2016:
26.1.16 Bestyrelsesmøde i Domus Medica, kl 15.15-18 med fagområdet GA.
9.2.16 Store mødedag, Domus Medica, kl 10-16,
kl 10-12: De kirurgiske specialers fællesråd.
Kl 11-12: Møde med industrien.
Kl 12-13: Frokost.
Kl 13-15: Møde i kirurgisk forum.
kl 15-16: Ordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen for fagområdet Akut kirurgi indbydes.
27.4.16 Fællesmøde med DSGH i Dampvaskeriet lokalet (3.sal) på Domus Medica kl 15-16.
22.-23.4.16 Overdragelsesmøde.
18.5.16 Bestyrelsesmøde med fagområdeformændene og DKO kl 15.15-18, Domus Medica med
middag.
07.6.16 Bestyrelsesmøde kl 15.15-18, Domus Medica.

Årshjul for bestyrelsens aktiviteter:
Jan: DKS møde (ved behov)
Feb: st mødedag.
Marts: DKS møde (ved behov)
April: DKS møde med DSGH
Maj: fællesmøde (DKS og fagområdeformænd og DKO)
Juni: DKS møde (ved behov)
Sep: st mødedag
Okt: fællesmøde (DKS og fagområdeformænd og DKO)
Nov: årsmøde
Dec: Fællesmøde incl. evalueringmøde og planlægningsmøder vedr. årsmødet med deltagelse af
fagområdeformænd og DKO

9. evt
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Trine Stigaard, lægelig sekretær

