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Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab den 17.09.2020

Til stede: Jens Hillingsø, John Gasdal-Karstensen, Jonas Sandberg, Hanne Grossjohann, Gitte
Frøsig-Petersen
Afbud: Flemming Dall, Kristin Steinthorsdottir
Fraværende: Michael Hareskov (svigtet onlineforbindelse)
Bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Kirurgisk Selskab
den 17.09.2020 kl. 15.15 - 18.30 i Baronessens Salon, Domus Medica
Fremtidige møder:
08.10.2020: Møde med fagområderne, uddannelsesudvalget og DKO
Referat i henhold til dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17.06.2020 og den 12.08.2020
Begge referater er godkendte.
2. Meddelelser fra formanden
Sager fra sagsstyringsarket:
• Opfølgning: Høring af DRG takster, drøftet ved bestyrelsesmøde den 12.08.
JH har brugt lang tid på at sætte sig ind i det, det er en stor jungle og det handler primært om
takster, der lander i forkerte grupper.
JH ser, at der er en del udfordringer med manglende takster i forhold til brug af utensilier, hvor
disse nogle gange overstiger selve taksten på indgrebet.
JS spørger om det er DRG-udvalget eller LVS. Det har tidligere været Per Vaadgård, men nu er det
Torsten Pless.
JG forespørger om DRG taksterne overhovedet har værdi længere, da vi er pujlestyrede nu. Men
såfremt man indfører nye behandlinger, skal det være et redskab til styring af budgettet. Derfor er
det fortsat relevant, også af hensyn til statistik, indberetninger osv.
JG har fået lavet koder, der er godkendt af SST, men de har aldrig fået en DRG takst.

JH kontakter Torsten mhp. en proces fremadrettet og om der vil være værdi at lægge et stort
arbejde i nye takstgrupper. Gitte og JH følger op.

•

Kirurgisk gastroenterolog -> kirurg: forenklet ansøgningsprocedure/JH/RB

Blandt ældre kolleger er der en stor gruppe, der er kirurgiske gastroenterologer, men ikke er
kirurger. Lige nu har vi en kirurgisk gastroenterolog, der har fået afslag på at blive kirurg med
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forskellige henvisninger til, at der ikke var sammenhæng mellem specialerne, hvilket ikke er
rimeligt.
JH’s forslag er, at vi på vegne af DKS laver en ansøgning til SST, at alle kirurgiske gastroenterologer
også bliver kirurger. Det har betydning, når man for eksempel vil arbejde i andre lande, da det ikke
er alle steder, at kirurgisk gastroenterolog findes, mens kirurg altid findes.
Bestyrelsen er enige i, at JH arbejder videre med dette.
Desværre indeholder vores medlemsdatabase ikke data over, hvem der er kirurger og hvem der er
kirurgiske gastroenterologer.
Forespørgsel til de specialebærende selskaber i forbindelse med revision af
speciallægeuddannelsen - svar LVS 28. september
•

Der skal svares på et ret langt spørgeskema.
Arbejdet er startet i LVS den 22.06 i LVS hvor man skulle indstille 4 medlemmer til 4 forskellige
arbejdsgrupper under SST mhp. den lægelige videreuddannelse.
JH er deltager i gruppen: ”videreuddannelse, governance, regler, praksis og processer”.
JH har oplevet processen som værende barsk og meget topstyret. I arbejdsgrupperne er der typisk
en 1 repræsentant for lægelige selskaber, mange for lægeforeningen, ministerier og 2
repræsentanter for videreuddannelsesregioner.
JS: I forhold til selve spørgeskemaet drejer det sig om meget store spørgsmål. Kan vi finde fælles
punkter, der skal være en rød tråd? F.eks. den tidligere drøftelse omkring eksamination kunne
være relevant at have med i vores besvarelse ved endt hoveduddannelse.
JH finder, at dette er meget vigtigt at få med i besvarelsen, da det kun er de skærende specialer,
der er interesserede i eksaminationer.
JS forsøger at svare på spørgeskemaet hurtigst muligt mhp. rundsendelse og kommentarer inden
deadline. Vi lover hinanden, at det gennemgås af øvrige B-medlemmer, så det kan nås at blive
revideret deadline. Besvarelsen af skemaet er endvidere sendt videre til uddannelsesudvalget.

•

Regler om dispensation for specialespecifikke kurser. /JG

Der har været mailkorrespondance mellem JG og Randi Beier Holgersen. Der henvises til denne.
Det lyder ikke som om der er givet dispensation fra SST.
Punktet tages med på mødet med fagområderne og uddannelsesudvalget i oktober, hvor Randi
Beier Holgersen er til stede.
•

Debat om omskæring af drenge jf. Mailkorrespondance + artikel i Berlingske.
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Alle faglige grupper har trukket sig fra arbejdsgruppen.
LVS har inviteret til dialogmøde specialerne imellem, som DKS endnu ikke har svaret på, om de
ønsker at deltage i.
Debatteres, der er ingen ændringer i forhold til tidligere holdning. Det anses for uhensigtsmæssigt
ikke at deltage i en arbejdsgruppe, da man i så fald risikerer at børn omskæres under dårlige vilkår,
da der ikke er politisk vilje til at ændre lovgivningen omkring omskæring af drenge. DASAIMs
udmeldinger i medierne anses for problematiske, da det havde været ønskværdigt, om debatten
havde været taget internt i selskaberne først.
Inviteres selskabet igen til at deltage i en arbejdsgruppe vil man gøre dette.
JS skriver et svar til LVS invitationen, hvor vi gør opmærksom på, at det vil klæde selskaberne at
man orienterer hinanden forud og finder fælles fodslag. Er sendt.
•

Forskningstræning 2021: vejledning i forhold til format for præsentation ønskes.

Der er endnu ikke lavet en reel vejledning, men tanken er, at deltagere skal have lidt mere tid samt
sparre med et panel af erfarne kirurger. Længden på et oplæg vil afhænge af, hvor mange, der
melder ind og hvad der er plads til i programmet.
JG laver et generelt oplæg. JH foreslår et oplæg af 8-10 minutters varighed m.m.
Sendes til Gitte mhp. at få det på hjemmesiden. JG har sendt mail med retningslinjer.
•

Lippmann prisen 2020: kandidat til uddeling ved generalforsamlingen.

Forskellige personer debatteres. Der er en kandidat den tilstedeværende bestyrelse finder
relevant. Det meldes ud til de personer, der ikke er til stede og såfremt alle er enige, har vi en
kandidat til Lippmannprisen 2020.
Gitte sender mail rundt. Mail er sendt.
LVS - Indstillinger til Danica Hæderspris 2022 og Danica Uddannelsespris 2022 - frist 30.
november
•

Forskellige kandidater drøftes. Der er flere muligheder og alle bedes gå i tænkeboks.
JS sender en mail med alle definitioner + frist, så man har det hurtige overblik. Mail er sendt.
•

LVS: Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2021 – frist 15.10.20

Forskellige kandidater drøftes, der er ret store krav til kandidaten og det er svært at finde en,
der helt matcher.
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JS skriver en mail med alle definitioner + frist, mhp. input og tænkeboks. Mail er sendt.
3. Meddelelser fra næstformanden
JH: drøftet speciallægeuddannelsen og meritoverførslen ovenfor.
Komplikationskodningen (Clavien-Dindo) har været en prøveordning. Komplikationskoder
registreret under denne ordning har stort set kun været tilknyttet kolorektale indgreb og
komplikationskodningen er utilstrækkelig. Prøveordningen skal op til revurdering. Enten skal man
køre videre med forsøgsordningen eller skal man overveje at droppe den helt, eller også skal den
udvides til alle indgreb, så man optræner folk til at anvende det. Men LPR3 kan ikke håndtere en
kodning, der viser tilbage til indgrebet.
Emnet debatteres.
JS mener også, at alle indgreb skal med og i forhold til at vise tilbage til indgrebet, er det et
spørgsmål om at aftale, hvordan man gør.
HG spørger til de andre systemer i landet og om man skal forbinde koden til hovedindgrebet? Eller
om det er SP, der er udfordringen.
JG anfører, at man i regionS kan tilføje til den oprindelige operation og man kan rette i det gamle
operationsnotat. Koden kommer ind via epikrisen og det er ret simpelt arbejde.
JH foreslår, at vi arbejder videre med emnet og har kontakter til relevante personer, der har med
området at gøre. JH vil gerne fortsætte med dette, såfremt bestyrelsen er enige, hvilket bestyrelsen
er.
4. Meddelelser fra menigt medlem
Videreuddannelsesdagen i samarbejde med DSGH. Planlægning og drøftelse. MH
Aflysning og først planlægning i 2022? Se maildebat i dropbox.
Punktet udgår.
Der udestår en afregning fra forrige møde med DSGH. Hanne sender regning, underskuddet skal
deles med DSGH.
5. Meddelelser fra generalsekretæren
Afholdelse af generalforsamling 2020 og abstract håndtering 2020. Herunder også valg til
bestyrelsen samt fagområderne.
Se i øvrigt vedlagte oversigt over indkomne abstracts. Dokument ligger i dropbox.
Abstract håndteringssystemet har fungeret upåklageligt og meget professionelt. Grundet den
nuværende situation har vi fået ret få abstracts.
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Programmet kunne foretage en review, men da vi kun har fået 27 abstracts foreslås det, at alle
publiceres på hjemmesiden som PDF-fil. Hvis der er et abstract, der er specielt fremragende gives
en pris.
Bestyrelsen er enige i ovenstående. Fagområderne orienteres. Mail er sendt.
Abstract vejledningen lægges op som permanent vejledningen.
Årsmødet 2021 – flyttes i forhold til DASAIM og DOS til uge 46. Scandic har plads – har tjekket. Er
det OK?
Årsmødet flyttes. Gitte giver besked til SCANDIC.
6. Meddelelser fra sekretæren
Nihil.
7. Meddelelser fra kassereren
Regnskabet er nu afrundet og der er betalt halvdelen af indskud på 40.000 i forhold til festen,
dermed er vi ikke forpligtet til at holde festen hos dem i 2021.
Årsregnskabet er sendt til revision og svar afventes. HG er ved at runde regnskabet af i forhold til
uddannelsesdagen.
8. Hjemmesiden
Hjemmesiden renoveres løbende, der kommer en lille merudgift til webmaster, men først når
arbejdet er afsluttet.
Linked-in drøftes. Koster knap 400 kr. mdl. med en professionel profil, men en sådan vil også
kræve, at den løbende anvendes til debat og dermed en arbejdsindsats for at gøre profilen
levende. Foreløbig holder vi os til den gratis profil, indtil behovet stiger.
9. Certificeringer
Ingen.
10. Eventuelt
Generalforsamlingen drøftes. Der skal være en tilmeldingsprocedure, så vi kan styre antallet af
deltagere. Stiger det udover det tilladte vil vi se, om vi kan finde en online løsning.
Fagområderne bedes angive, om de har valg til deres bestyrelser, hvilket skal fremgå af
dagsordenen. Navne til diverse bestyrelsesposter sættes som vanligt på dagsordenen, hvorefter
valg foretages ved generalforsamlingen.
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Der holdes samme dag bestyrelsesmøde med fagområderne med efterfølgende middag, hvis dette
kan lade sig gøre.
Der er sendt mail til fagområderne, der har deadline den 01.10 mhp. indmeldinger til dagsordenen.
Der er endvidere bedt om beretninger til brug ved generalforsamlingen.
ref. Gitte Frøsig-Petersen

