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Dagsorden DKS bestyrelsesmøde den 12.09.2019

Til:
Inge Bernstein (IB), Kristin Steinthorsdottir (KS), Flemming Dall (FD), Michael Hareskov (MH), Jens
Hillingsø (JH), Trine Stigaard (TS), Gitte Frøsig Petersen
Særligt inviterede:
Peter Svenningsen (PS)
Afbud:
Ute Hoyer
Bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab torsdag den 12.09.2019
Mødet afholdes i Domus Medica
Fremtidige møder: Fællesmøde med Fagområdeformænd, DKO, Uddannelsesudvalget, Bestyrelsen

Torsdag den 10.10.2019

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13.06.2019
Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Sager fra sagsstyringsarket


Drøftelse af pris på hvidbogen. Peter Svenningsen er inviteret til mødet den 12.09.2019 jf. referat af den 13.06.2019

For 2 år siden blev der taget beslutning om, at hvidbogen skulle ud så bredt som overhovedet
muligt, ydermere besluttet på møde i april 2018, hvor det blev aftalt, at hvidbogen skulle
udbredes.
Hvidbogen er drøftet med en journalist, der arbejder med sundhedskommunikation og der er
fremkommet tilbud på redigering af hvidbogen som en læsbar politik med mulighed for at lave
lave bøger, pressemeddelelser, sociale medier osv.
Lige nu er den første opgave redigering af selve hvidbogen, der derefter fremkommer i et omnibus
fomat, hvilket koster 26.000 ex. moms. Derefter 6.000 ex. Moms i pressearbejde, hvis man skal
have twitter, linked-in osv. Hvis publikationi papirformat koster det yderligere 28.000 + moms. .
PS taler imod, at man laver noget af det selv.
Debat omkring hvordan man bedst rammer dels lokalt, regionalt og nationalt, hvor det er det
regionale, der gerne vil nås. Politisk og regionalt kan man ramme med et e-format, mens man for
at ramme lokalt nok skal satse på et kaffestueformat.
Det særlige behov er på regionalt niveau. Det er svært at få fagområdeforståelsen ud på regionalt
niveau samt på hospital og afdelings niveau. Samt på kirurgniveau mhp. rekruttering.
Debat om enigheden i hvidbogens indhold samt fagområdeopmærksomheden og hvor længe der
vil gå før fagområdet er veletableret, specielt med udgangspunkt i holdningen til UEMS
certificeringen og krav om eksamen/muligheden for at få en honorary certificering. Emnet
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omkring certificeringen er en fagområdebeslutning, PS ikke kan diskutere, men dog tage
bestyrelsens forslag med retur.
Prisen på hvidbogen diskuteres atter, prisen synes høj, men det besluttes, at man i første omgang
vil bevilge 26.000 til bearbejdning af hvidbogen samt en strategi for videre udbredelse.
Konklusion:
Der bevilger 26.000 kr. til opgaven. PS går videre med denne, så hvidbogen kan sendes ud
elektronisk. Hvidbogen sendes til DKS før den udkommer endeligt.


Endoskopiudvalget - ændring af kommissorium og flere medlemmer til udvalget grundet
stort ressourcetræk. Mail af den 14.06.2019

MH: Ønske om at udvide udvalget lidt for at få bredere faglig fundering, både øvre, nedre og
geografisk fordeling. Foreslået udvidet med 1 medlem.
Konklusion:
OK.



Målbeskrivelse for øgedede kræftkompetencer i kolorektale fagområde.

Mail fra Ole Roikjær. Efterlyser en tilbagemelding på tidligere fremsendt målbeskrivelse. Det
kolorektale fagområde har lavet en målbeskrivelse, der er sendt til DKS og til Danske regioner.
Ole efterlyser, om vi har fået den og hvad tilbagemeldingen er. Det drejer sig om en
ekspertuddannelse.
Henvendelsen er kommet ind ultimo juni og bestyrelsen må erkende, at man grundet sommerferie
m.m. ikke haft mulighed for at læse det fremsendte forslag ordentligt igennem endsige tage
rigtigt stilling til sagen. Der mangler et strategisk arbejde på området, og bestyrelsen bad
fagområdet om at se på sagen, hvilket har resulteret i det fremsendte udspil.
Drøftelse af den fremsendte målbeskrivelse. JH gennemgår opbygningen. Den foreslåede struktur
for uddannelsen med ½ års overbygning til uddannelse til kræftekspertdebatteres og om det er
det mest optimale? Er det for lang en uddannelse? Kunne man gøre det på anden måde ved f.eks.
deltagelse i udenlandske kurser, andre måder?
IB: Da vi sad med sundhedsstyrelsens rapport lavede vi et oplæg, hvor vi mente det var en et-årig
uddannelse ovenpå fellowshipet.
TS: ud fra betragtningen, at fellowship var både malign og benign. Derfor nødvendigt med
overbygning på kræftområdet.
Der er samtidig kommet en henvendelse til formanden om udpegning af repræsentant til
styregruppe for kompetenceudvikling inden for kolorektalkirurgi, hvor der er møde den
17.09.2019 i Vejle. Deltagere skal være 1 fra hver region + 1 fra Dansk Kirurgisk Selskab + Per
Vadgaard (særligt udpeget som styregruppeformand).
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Det diskuteres, hvorfra den mest hensigtsmæssige deltager kommer: fra fagområdet eller fra
DKS’ bestyrelse. Bestyrelsen finder det vigtigt at kunne bevare et paraplyblik på sagen, da det
skønnes at kune have indvirkning/skabe præcedens for den videre udvikling af andre områder.
Kræftplan 4 kan blive rammestyrende for andre områder.
Det kan være argumentet for, at det ikke skal være en fra fagområdet.
Der er samtidig diskrepans mellem udmeldingen fra regionerne og det oplæg, Ole er kommet
med.
Konklusion:
Bestyrelsen vil gerne have en repræsentant med i denne gruppe.
FD deltager i mødet den 17.09. Bestyrelsen har drøftet dette rigtigt meget og området adskiller
sig, da det er fordelt på mange steder i forhold til de 2 andre udpegede områder. Det skal være et
bestyrelsesmedlem, da dette kan danne ramme for de
Ole skal have besked om, at vi har modtaget oplægget og at vi er glade for det, men at vi er
nødsaget til at tage det med under armen i arbejdsgruppen den 17.09 og derefter fremsender vi
oplægget til ham.
Hvem giver Ole besked?


Høring over udkast til vejledning om samtykke til transplantation og
transplantationsrelateret forskning – svar LVS 20. september kl. 10
Ingen kommentarer.


Udkast til vejledning om internationale vaccinationsattester – svar til LVS 30. september
kl. 10.
Ingen kommentarer.
 MARIE OG AUGUST KROGH PRISEN 2020
JH: Det er en meget stor pris og vi indstiller til lægevidenskabelige selskaber. Hvis man ser på
prismodtagerne er Henrik Kehlet den sidste, der har fået, hvilket er for 20 år siden.
Bent Ottesen også indenfor det kirurgiske felt.
Mulige kandidater drøftes.


Indkald af kandidater til SEB Hæderspris 2021 - nu med vedhæftet oversigt og tidligere
prismodtagere

Mulige kandidater drøftes.


Godkendelse af brev vedr. koloskopiuddannelsen og formandens underskrift

Brevet blev fremsendt med korrektioner i sommerferien, hvor der ikke var kommentarer. Er
diskuteret i første møde i gruppen vedr. koloskopiuddannelsen. Skærpet til og nu sat op, mangler
blot underskrift fra begge formænd.
Konklusion:
Der er accept og formanden vil gerne underskrive.


Udpegning af repræsentant til styregruppe for kompetenceudvikling inden for
kolorektalkirurgi

Se tidligere punkt.

Igangværende sager – follow-up
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Simulations-workshops ved årsmødet: mail er fremsendt og der skal følges op på status.
16.06.19 – Der er kontakt, og de vil komme, men afventer fortsat konkret svar.



Kassereren ønsker at fratræde sin stilling. Der er sendt forespørgsel til Peter Svenningsen
den 13.06 – Peter Svenningsen er ikke interesseret. Ny mulig kandidat?

JH har spurgt Hanne Sønder Grossjohann, der har været kasserer i Dansk Ultralyds-selskab.
Hanne vil gerne.


Manglende mammakirurger. Mødedato er aftalt til den 19.09

IB har meget svært ved at komme og spørger, om der er nok mødedeltagere? FD svarer ja.


AV tilbud fra hotellet - stadig dyrt. MH tager kontakt til Claus Fristrup mhp. hjælp og i
tilfælde af teknisk fail har JH et oplæg i baglommen. Har Claus Fristrup svaret?
MH: Der er et konferenceprogram man kan bruge og som back-up kan man bede Amanda lave
en videopræsentation. Det skal testes inden og JH/MH koordinerer kontakten og får spurgt, om
Amanda vil lave en video-back-up.
Konklusion:
JH skriver til Amanda med Michael på c.c. Herfra tager Michael den.


Lippmann prisen - udpegning af modtager.

Konklusion:
Prismodtager er valgt: Lene H. Iversen – IB skriver oplæg.


Udpegning af ny generalsekretær, ny faglig sekretær, ny kasserer

Ny kasserer: Bestyrelsens forslag: Hanne Grossjohann
Ny faglig sekretær: Bestyrelsens forslag: Jonas Sandberg Ljungdalh er interesseret i at blive faglig
sekretær.
Ny generalsekretær: Posten drøftes. Flere potentielle kandidater nævnes og drøftes. IB tager
kontakt til relevant kandidat.
3. Meddelelser fra næstformanden
Nihil.
4. Meddelelser fra menigt medlem
Uddannelsesdag DSGH/DKS jan. 2020:
a. Tentativt program – sendt tidligere
b. Budget – sendt tidligere
c. Underskudsgaranti – 10.000 kr. fra hvert selskab
MH sidste år fik vi carte blanch til at lave uddannelsesdagen og det var en stor succes. Nu gør vi
det igen som en dages kursus den 31.01.2020.
Sidste år havde vi en underskudsgaranti på 10.000 fra DKS og er det atter i orden.
Connex har opgaven med sponsorer. Der er program og tilmelding på hjemmesiden allerede.
Konklusion:
Godkendt af bestyrelsen.
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Forslag til styrkelse af rekrutteringen af yngre kirurger til forskningsmiljøet v. årsmødet

Der kommer forslag om en stand til årsmødet, som forskningsenheden kunne byde ind på: lave en
datingsite, konkrete projekter, så man kan gøre lidt reklame. Det ville kunne være et godt indlæg.
Konklusion:
Det besluttes at tage ideen med til næste år, da det er for sent i år.
Ved årsmødet 2020 skal der fremsendes invitation til alle forskningsenheder, hvor de skal have eget
lokale, f.eks. i kombination med simulatorerne.
JH spørger om der er taget stilling til hvordan man vil gøre med arbejdsplanlægningen på de
respektive afdelinger.
Hvis vi selv kunne give CME point ved årsmødet, kan det højne interessen og måske gøre det mere
attraktivt for afdelingerne at sikre folk kommer afsted.
IB: Skal vi næste år lave noget specifikt for de ledende overlæger i stedet for noget a la Peter Geisling?


Godkendelse af fagligt indhold i hæmostasekursus (Medtronic) – endeligt program
fremsendes når dette foreligger

MH er blevet bedt om at godkende det faglige indhold i kurset. Kommentaren var hvorfor der ikke
var et lignende uddannelsestilbud til kirurger. Vi har lovet, at vi vil sanktionere det faglige program.
Konklusion:
DKS sanktionerer programmet og dette skal sendes til sekretariatet, så vi kan få vores logo på og det
er dermed selskabsarrangeret.
5. Meddelelser fra generalsekretæren

Årsmødet 2019
71 abstracts i år, ligger i dropbox + en historisk oversigt. Vi kan være godt tilfredse med antallet i
år, der kommer til at passe godt med postersessionen.
Overordnet er den version, der ligger nu ved at være sådan, at vi kan være den bekendt. Vi mangler
endelig tilbagemelding fra simulationsenhederne.
Uddannelsesfolket har spurgt hvad dette var og de er svaret, at det var hele vejen rundt og der et
lokale til dem fredag, hvor de stiller maskiner op, som folk kan prøve.
Til næste år skal vi overveje om der skal betales for opgaven med at annonymisere abstracts og
sende dem rundt og holde øje med dem.


Video og billeder under årsmødet? Sekretariaet har en kommentar: mulighed for at
oprette en billeddatabase med instagram lignende billeder til brug ved opslag osv.
ønskes. Kan det ske under årsmødet?
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JH: Det ville være godt, hvis der kom en udtalelse/lille interview med en deltager omkring
oplevelsen af sessionen i stedet for selve livestreamen. Nogle billeder og lidt interview + lidt med
bestyrelsen. Øjebliksbilleder. Gerne noget mere interaktivt.
Man kunne lægge de internationale foredragsholdere op på hjemmesiden.
Konklusion:
IB melder tilbage til Lars Borly herom.


Peter Geisling: tilrettelæggelse af foredrag. Hvad vil vi have skal planlægges mere
specifikt.

Peter Geisling vil gerne komme, men vil gerne være i dialog med hele salen og skal have nogle bud
på, hvad han skal komme med – oplægget er præsenteret, hvordan taler vi om, med hinanden og
til patienterne. Han vil gerne have nogle eksempler og meget gerne nogle lidt provokerende, her
drøftes om man skal inddrage emnet: hvordan taler kirurger med f.eks. journalister.
Potentielle sager drøftes:
 Sagen med Århus, hvor kirurgerne er gået sammen?
 Holdning til robotkirurgi? Hvordan taler vi om hinanden og hinandens ting i
medierne?
 Pancreassagen?
 Århus U. beder om hjælp, mens de i medierne kalder sig landets bedste hospital på
baggrund af hvad? Er det lødigt?
 Tarmscreeningen? Da vi startede den – hvordan kunne man gøre det bedre?
 Skader den måde man taler om hinanden på, det impact kirurgien kunne have
udadtil?
 Når man arbejder på to matrikler og hvordan man taler om de andre ?
 Det klassiske eksempel med en overflyttet patient hvor man kan se, hvor idiotiske de
andre har været. Men dækker man så over hinanden?
 Hvis en fra et andet hospital ringer og beder om hjælp, hvordan skal man så agere
på det?
 Internt i afdelingen: hvordan man fremhæver egen fortræffelighed på andres
bekostning.
 Hvordan skoler vi de yngre kirurger?
 Peter Geisling må også gerne give bestyrelsen nogle ”tæsk”.

Konklusion:
IB vil gerne have alle de gode tanker og ideer, der kommer. Bedes fremsendt på mail.
Peter Geisling inviteres til et lille formøde med bestyrelsen forud for selve arrangementet, samme
dag den 30.10.
6. Meddelelser fra sekretæren
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7. Meddelelser fra kassereren
8. Hjemmesiden
9. Certificeringer og nye medlemmer:
Nye:
 Signe Bremholm Ellebæk
 Aseel Jabbar Aajwad
 Frederikke Munck
 Louise Pontoppidan
 Uffe Kjærgaard
Tal til Flemming vedr. mammacertificerede.
10. Eventuelt
Skal det virtuelle sekretariat kunne betale regninger m.m., såfremt kassereren er bortrejst
eller på anden måde forhindret?
Mindst en anden/gerne flere skal have adgang til banken, så regninger m.m. kan betales,
hvis kassereren er bortrejst/uden adgang til netbank.
Der er to meget store pund beløb, som skulle være sanktioneret af Flemming. Og man aner
ikke, hvad det kan være?
Gitte får revisoren til at sende bilag på de britiske pund og hvad det kan dreje sig om.
Sagen skal genoptages på næstkommende bestyrelsesmøde.
Hvad med computere til årsmødet? Opdatering af disse?
FD har undersøgt dem, den ene er gået i sort og vi har to, som skal opdateres. FD opdaterer
de 2 eksisterende computere, MH tager en med og Gitte tager også en med: så har vi de 4
vi skal bruge.
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Måned:

Møde-type:

Deltagere:

Januar
Marts

DKS møde
Store mødedag uge 10-11
med efterfølgende Bmøde

April

DKS-møde med DSGH

April
Maj

Overdragelsesmøde
Fællesmøde

Juni
September

DKS-møde (ved behov)
Store mødedag med
efterfølgende B-møde

Oktober

Fællesmøde

November
December

Årsmøde
Fællesmøde inklusive
evalueringsmøde og
planlægningsmøder vedr.
årsmødet

Bestyrelsen
Kirurgiske specialers
fællesråd
Kirurgisk Forum
Bestyrelsen
Evaluering af årsmøde med
industrien
DSGH
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Fagområdeformænd
DKO
Uddannelsesudvalget
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Kirurgiske specialers
fællesråd
Kirurgisk Forum
Bestyrelsen
Fagområdeformænd
DKO
Uddannelsesudvalget
Bestyrelsen
Bestyrelsesmøde dag 1
Fagområdeformænd
DKO
Uddannelsesudvalget
Bestyrelsen

Datoer 2019
(forslag)
24.01.2019
07.03.2019
(DOS indkalder til
kir. forum)

04.04.2019
26.-27.04.2019
09.05.2019

13.06.2019
12.09.2019

10.10.2019

30.10.2019
12.12.2019

