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Formandsberetning 

2018-2019 

Dansk Kirurgisk Selskabs Ordinære Generalforsamling torsdag den 31.10.2019 
 
Dette er årets beretning til medlemmerne af Dansk Kirurgisk Selskab om aktiviteterne i Selskabet det 
forgangne år. For beskrivelse af det store arbejde der udføres i vores udvalg og fagområder henvises der til 
de respektive beretninger. 
Ved seneste opgørelse havde selskabet 830 medlemmer. I 2018 havde selskabet 865 medlemmer.  

Medlemmer afgået ved døden 2018-2019: 

Navn   Dødsdato  Fødselsdato 
Stig Bjørn Ladefoged   10.01.2019   03.09.1955 
Jens Bernhard Knudsen   05.02.2019   01.02.1938 
Finn Wilkens Henriksen   07.02.2019  01.11.1932 
Peter Christian Rasmussen   07.02.2019   18.06.1949 
Mozammil Iqbal  07.02.2019  05.06.1976 
Falle Erichsen    02.04.2019   05.11.1925 
Walter Schradieck   04.06.2019   11.08.1939 
Henning Overgaard Nielsen   01.08.2019   25.01.1946 
 
Æret være deres minde 
 
Nye medlemmer: 
 
november 2018 

Lau Lind Petersen 
Maria Eisenhardt 

 
november 2019 

Henrik Sjölander 
Lars Jensen 
Thomas Mortensen 
Benedicte Schelde-Olsen 
Peter Sommer 
Pernille Øhlenschläger Larsen 
Kristina Rosa Stefanovski 
Cihan Özen 
Signe Bremholm Ellebæk 
Aseel Jabbar Aajwad 
Frederikke Munck 
Louise Pontoppidan 
Uffe Kjærgaard 
 
Certificeringer: 
 

Kolorektal kirurgi: 
Henrik Kold-Petersen 
Casper Nielsen 
Jesper Beck Jørgensen  
Jonathan Leunbach  
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Victor Jilbert Verwaal 
Katrine Emmertsen 
 
Børnekirurgi 
Susanne Reinhardt 
 
Selskabets møder og aktiviteter: 
Først vil jeg bruge lejligheden til at takke medlemmerne af selskabet, der har brugt mange timer og energi 
på at arbejde til gavn for kirurgien i Danmark. Det drejer sig om medlemmerne af de mange råd og udvalg, 
medlemmer i styregrupper og arbejdsgrupper, fagområdebestyrelser og de mange andre, som bruger deres 
fritid på disse opgaver. Det er et meget vigtigt arbejde, som har stor værdi for de kirurgiske patienter og 
vores fag generelt. 
 
Interessen fra råd, styrelser, organisationer, andre enheder og personer er fortsat stor. Et tidskrævende 
arbejde ved siden af den almindelige møde-aktivitet. Selskabet har som de foregående år, besvaret og fulgt 
op, hvor det har været påkrævet. Vores oprustning af vores sekretariats funktion påbegyndt i slutningen af 
det foregående år, har i det forgangne år vist sig som et godt initiativ. Det har givet en solid sags styring, og 
vi er blevet mere smidige og handlekraftige i vores selskabsdrift og sagsbehandling. Dertil kommer, at vi 
modsat tidligere tider, nu har etableret en struktur for kontinuerlig opbevaring af data og historik, således 
at vi fremover ikke er helt så personafhængige som i tidligere tider. 
 
I Kræftplan IV blev der afsat midler til kompetenceløft i kræftkirurgien. Der blev med Sundhedsstyrelsen 
som tovholder lavet en generisk model for systematisk og struktureret kompetenceudvikling. Denne model 
mødte imidlertid ikke opbakning i regionernes Sundhedsdirektørkreds, idet man her ønskede en mere 
operativ og konkret model, som også vurderedes at være realiserbar indenfor for de midler, der er tildelt 
regionerne i Kræftplan IV. Regionerne har udvalgt 3 foregangsområder; kolorektal kirurgi, urologi og hoved-
hals-kirurgi. Desuden ønsker Regionerne ikke at arbejdet skal føre til en certificeringsordning. Derfor blev 
det store arbejde fra det kolorektale fagområde ikke taget med ind i udvalgsarbejdet, og DKS bestyrelsen 
valgte at lade sig repræsentere i udvalget v formanden for DKS, da vi anså det som en overordnet indsats 
på tværs af de forskellige fagområder og andre specialer i Danmark. Arbejdet er pågående, og fortsat i en 
afklarende fase ift hvordan regionerne i praksis vil engagere sig i sagen. 
 
DKS anerkender den store udvikling indenfor endoskopi-området, og derfor blev der sidste år nedsat et 
endoskopiudvalg. Der henvises til udvalgets beretning. 
 
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) og DKS har udarbejdet et fælles skrift om 
koloskopi uddannelsen i Danmark. Som led i implementeringen af dette i Danmark har vi sammen rettet 
henvendelse til Regionerne desangående.  
Det mest fyldestgørende referat herfra er følgende uddrag fra brevet:  
”Erfaringer fra andre europæiske lande viser, at kvaliteten af koloskopi kan øges ved en målrettet efteruddannelse af 
koloskopører, og ved at forbedre den grundlæggende uddannelse og træning. 
Indenfor de senere år er der indført en national koloskopiuddannelse af sygeplejersker. Uddannelsen består af et 
teoretisk kursus, træning på simulator, praktisk sidemandsoplæring på afdelingerne samt fastlagte krav til de opnåede 
kompetencer og antal af udførte undersøgelser. Uddannelsen afsluttes med en praktisk eksamen ved en uafhængig 
censor. Denne uddannelsesmodel kunne med få tilpasninger overføres til lægers koloskopiuddannelse, så der sikres en 
ensartet national kvalitet også her.  
En systematisk kvalitetsopgørelse af den enkelte læges koloskopier er nødvendig for at identificere læger, der har 
behov for yderligere opkvalificering eller omplacering til andre arbejdsopgaver. De vigtigste kvalitetsparametre der bør 
registreres er  
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1. kompletheden af koloskopien. 
2. adenom/polypdetektionsrate. 
3. patientoplevet kvalitet (graden af smerte og ubehag ved undersøgelsen). 

Selskaberne vil derfor indstille, at der snarest iværksættes følgende initiativer: 
1. Kontinuerlig systematisk kvalitetsopgørelse af koloskopier på koloskopør-niveau understøttet af de regionale 

sundheds IT-systemer. 
2. En ensartet national model for den praktiske uddannelse i koloskopi for læger. 
3. En landsdækkende certificering af koloskopører, der sikrer, at hver enkelt koloskopør har gennemgået en 

teoretisk uddannelse samt kan dokumentere en tilstrækkelig høj kvalitet af de udførte undersøgelser. 
Selskaberne vil selvsagt gerne bistå regionerne i denne proces.” 
 
Bestyrelsen har vedtaget at nedsætte et midlertidigt udvalg repræsenteret ved fagområdet mamma kirurgi, 
uddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi samt bestyrelsen med henblik på 
at gøre en målrettet indsats på at ændre de dystre rekrutteringsudsigter for fagområdet. En fremregning af 
tal indhentet fra fagområdet viser, at der sammenlignet med den aktuelle population af mammakirurger i 
Danmark, vil mangle yderligere 19 mamma certificerede kirurger i 2029. Set i lyset at det betydelige antal 
årsværk af kirurgiske HU læger (2 måneders vagtfrit ophold i deres fase 1) der hvert år investeres fra 
arbejdsgiversiden, og afhængigt af hvordan man betragter det, tages fra anden kirurgisk uddannelse, så er 
det ret nedslående, at der ikke er en større succes på området. Der har i skrivende stund været afholdt 
første møde, og alle deltagere har erklæret deres uforbeholdne støtte til ny-tænkning på såvel 
uddannelsesområdet samt på certificeringsprocessen. 
 
Fagområderne:  
Bestyrelsen og fagområde formændene mødes planmæssigt nogle gange om året, og samarbejdet er 
glimrende. Fagområderne er almindelig anerkendt i kirurgien. Ovenfor ses antallet af ny-certificerede i 
forhold til det forgangne år. Det er selskabets opfattelse, at vores medlemmer bør søge mod et fagområde. 
Vi ser frem til at det senest tilkomne fagområde Akut Kirurgi bliver størst i antal årlige certificeringer. 
Der henvises til beretningerne under de enkelte fagområder. 
 
Internationale Samarbejde:  
DKS er repræsenteret i Nordisk Kirurgisk Forening. DKS arbejder på at styrke netværket og indflydelsen i 
UEMS Section of Surgery. 
Vi opfodrer alle kirurgiske speciallæger til at søge en Europæisk certificering, så man kan dokumentere sit 
specialistkompetenceniveau og vise befolkningen at Danske Kirurger har et kompetenceniveau, der som 
minimum matcher andre europæiske specialister. Den europæiske postgraduate fagområde-certificering 
kaldes:  Fellow of European Board of Surgery (FEBS). 
Der henvises til beretningen fra internationalt udvalg. 
 
Hjemmeside - facebook: 
Selskabets hjemmeside fandt i foregående år sin endelige form.  
Med et godt og kontinuerligt samarbejde med det samme engagerede og dynamiske firma, synes vi, at vi 
løbende forbedrer hjemmesiden, og de muligheder den giver. Vi modtager fortsat gerne gode råd og ideer 
til forbedring.  
Fagområderne samt udvalgene står selv for deres område af hjemmesiden, så henvendelser desangående 
skal rettes direkte til dem. 
 
Mål for 2020: 
Videreuddannelse er fortsat et prioriteret emne for bestyrelsen.  Med stor succes blev der i januar afholdt 
et fælles kursus arrangeret sammen med vores medicinske kollegaer (DSGH). Vi har tænkt os at fortsætte 
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initiativet, og derfor er det næste videreuddannelseskursus planlagt til afholdelse 31.01.2020 (se 
kalenderen på hjemmesiden) 
 
Fortsat fokus på den kirurgiske uddannelse og fagområdecertificering. 
 
Årsmødet er selskabets flagskib, og årsmødet 2018 havde det største deltager antal i flere år. 
De tiltag som blev indført i 2018 er fastholdt, og yderligere tilkommet i år. Således er der for 2020 planlagt 
et ny tiltag i form af en selvstændigt projekt session for alle med projekter opstået i forbindelse med 
forskningstræningen. Alle fremlæggelser vil blive afholdt foran de fremmødte tilhørere samt et 
bedømmelsespanel. 
 
Vi vil som altid evaluere dette årsmøde mhp at gøre det endnu mere attraktivt for medlemmerne, og ikke 
mindst for de ledende overlæger, således at mulighederne for medlemmernes deltagelse vokser. 
 
 
Flemming H. Dall 
Formand, Dansk Kirurgisk Selskab 
 
 
 
 
 


