Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab

Referat fra møde i Dansk Kirurgisk Selskabs Bestyrelse og fagområder
Dansk Kirurgisk Selskab afholdt møde online og på Rigshospitalet den 14.10.21 fra kl.
15.15 – 17.30

Til stede:

Jens Hillingsø, Per Vadgaard Andersen, John Gasdal Karstensen, Jonas Sanberg, Hanne
Grossjohann, André Wettergren, Jørgen Thorup, Lars Bo Svendsen, Randi Beier
Holgersen, Viggo Kristiansen.

Online:

Anders Peter Gerholt Skovsen, Marco Mele.

Afbud:

Daniel Kjær, Kristin Steinthorsdottir, Steffen Brisling, Peter Nørgaard.

Referat i henhold til dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra den 09.09.2021
Referatet godkendes og kan lægges på hjemmesiden.
2) Nyt fra fagområderne, DKO og uddannelsesudvalget:
•

ECV

Igennem de sidste år har UEMS arbejdet på at ECV-området tildeles egen
Multidisciplinary Joint Commitee, der fungerer som undersektion af UEMS. Derigennem
kommer det europæiske ECV-fagområde til at afholde selvstændige eksaminer, certificere
uddannelsesinstitutioner for ECV-kirurger og definere det europæiske
træningscurriculum. Lars Bo Svendsen går af som fagområdeformand ved næste
generalforsamling, og der suppleres op og konstitueres ny fagområdebestyrelse.
ECV-fagområdet, der ifølge LVS ikke var registreret som fagområde trods mange års
arbejde, var korrekt registreret efter Lars Bo Svendsen har været i kontakt med Marie
Krabbe.

•

Børnekirurgi

Det store arbejde med de sjældne sygdomme pågår i ”European Reference Network” og der
er fremskridt, om end i EU-tempo. Der er sat økonomi af til udarbejdelse af særdeles
grundige retningslinier for de sjældne sygdomme. Der er samtidigt etableret et europæisk
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register for børnekirurgiske lidelser, herunder øsofagusatresi, gastroskise,
diafragmahernier og analatresi, med mulighed for benchmarking på udvalgte outcomes.
Det er en stor arbejdsindsats at kunne tilslutte sig disse grunde forskellige juridiske
spidsfindigheder med datasikkerhed.

•

Kolorektal

Fagområdeformand Steffen Brisling desværre ikke til stede. Det berettes fra Per Vadgaard
Andersen at der er i Region Syddanmark aktuelt pågår en debat omkring kravene til antal
rektumoperationer som del af fagområdeuddannelsen. Der er færre rektumindgreb end
tidligere, og man overvejer i Region Syddanmark ikke at opslå fellowships i næste runde
indtil denne problematik er diskuteret i fagområdet og kravene eventuelt reducerede. Det
diskuteres, om man skal reducere antallet af fellowships i stedet for at reducere kravet til
antal indgreb for at sikre kvaliteten. Det påpeges, at certificeringsforløbet i sig selv ikke
kvalificerer til at være rektumkirurg, selv i den nuværende form.
Ovenstående tages op med fagområdeformanden ved næste fælles møde.
•

Akut

Den første danske kirurg er netop blevet certificeret via UEMS i herniekirurgi (FEBS AWS),
hvor den første eksamen er afholdt som del af den internationale herniekonference, som
afholdes i København. LKT arbejdet med udbredelse af AHA-forløb som national indsats er
sat i gang og tegner lovende.
Fagområdeindmelding til LVS er i gang og forventes afsluttet til næste fælles
møde mellem bestyrelsen og fagområderne.

•

HPB

Fagområdeformanden ikke til stede. Ikke noget nyt.

•

Mamma

Arbejdet med at sikre rekruttering fortsætter. Der har været møde hos Sundhedsstyrelsen,
hvor man har præsenteret muligheden for en selvstændig hoveduddannelse. Det var
positivt. Der er planlagt et møde med Danske Regioner om samme emne. Endelig er der et
nyt møde med Sundhedsstyrelsen i slutningen af oktober.
Efterfølgende har der været et hasteindkaldt møde med Danske Regioner og
Sundhedsstyrelsen, hvor alle relevante specialer indenfor behandling af brystkræft var til
stede – dette møde handlede dog primært om hvordan screeningen kom tilbage på sporet.
Der er meldt tilbage til Randi Beier Holgersen, at man fra Sundhedsstyrelsen ikke
kommer til at godkende en ny hoveduddannelse, men de er interesserede i hvordan man
får hurtigere godkendelse af mammakirurger, evt ved at lave et projekt for at undersøge
nye veje. Fra det brystkirurgiske fagområde mener bestyrelsen ikke at en uddannelse kan
vare under to år.
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Problematikken omkring rekruttering til det brystkirurgiske speciale har været diskuteret
i årevis. Selvom det lader til at manglen først for alvor bliver et problem fra 2028 og frem,
er der stadig et problem især i Region Nord. Det bemærkes at området er oplagt til et
fagområde på tværs af specialer, og at hvis ikke rekrutteringsproblematikken håndteres
internt, vil der komme påbud ovenfra, hvor der er mindre indflydelse fra klinikere. Der er
mulighed for større samarbejde med det plastikkirurgiske speciale.

Det besluttes at arrangere et møde mellem Dansk Kirurgisk Selskab (JH), Dansk
Plastikkirurgisk Selskab, Dansk Onkologisk Selskab, det brystkirurgiske
fagområde (MM) samt Randi Beier Holgersen, der har været involveret i forslaget
til brystkirurgisk hoveduddannelse. Problematikken skal løses snarest.

•

Uddannelsesudvalget

Det første kirurgiske endoskopikursus er afholdt, og der er positiv feedback fra
undervisere og kursister. Der er naturligvis dele som skal rettes. Kurset er relevant
målrettet de kirurgiske kursister og deres erfaringsniveau sammenlignet med det
gastroenterologiske kursus på området.
Revision af de kirurgiske hovedkurser er begyndt, og man arbejder på hvordan
akutkursus, ultralyd og traumatologi kan gøres mere sammenhængende med mulighed
for at eliminere overlap. Kurserne skal som tidligere nævnt forankres i fagområderne. Der
diskuteres hvordan ultralydskurset balanceres imellem hands-on og sammenlægning med
andre kurser.

Konklusionen er at der arbejdes videre med revision af kursusrækken, så
den er klar til 2023, hvorfor det skal være klar til Sundhedsstyrelsen i
foråret 2023. Forslag fra uddannelsesudvalget forelægges Bestyrelsen på
mødet i december.

Det foreslås at man desuden arbejder på et kursuselement omkring robotassisteret
kirurgi, så alle kursister opkvalificeres. Samtidigt bemærkes det, at korte fokuserede
ophold indenfor børnekirurgien fungerer godt for de interesserede.
Der pågår aktuelt en diskussion omkring udgifterne til praktiske kurser med øvelse på
grise, hvor man fra Københavns Universitet formentlig reducere den økonomiske støtte.
Det er en diskussion mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Danske Regioner,
som kan resultere i en udflytning af kurserne fra tidligere placering i København.

•

DKO

Forhandling mellem FAPS og regionerne er færdige for nuværende, og der er udarbejdet
nyt katalog for hvad man kan lave i speciallægepraksis. DKS sponsorerer desuden
foredragsholder til årsmødet og denne er på plads. Det er fortsat muligt at søge DKOs
Legat, som uddeles på årsmødet. For at øge opmærksomhed på dette, skal det deles på
Dansk Kirurgisk Selskabs sociale medier. Den nye overenskomst er ved at falde på plads,
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og Danske Regioner er interesserede i flere speciallæger rundt omkring i landet. Der er en
potentiel mulighed for at forhandle aftaler omkring afvikling af pukler fra det offentlige
sundhedsvæsen indenfor nye områder.

3) Status på Årsmødet 2021
Det går planmæssigt fremad med antal deltagere. Der er indkommet 70+ abstracts, som
forventes vurderet og svarene udsendt snarest. Herefter kan programmet endeligt
udsendes. Der gøres plads til et diskussionspunkt omkring den nationale kliniske
retningslinje omkring behandling af galdestenssygdom.
Generalsekretæren bemærker, at den endelige programlægning har været både vanskelig
og lidt trættende, især grundet sene indmeldinger og pludselige aflysninger.
4) Meddelelser fra formanden
Fra sagsstyringsarket:
•

Fagområderne HPB, ECV og akut ikke korrekt indmeldt. Opfølgning på mail
fremsendt 28.05.21

ECV korrekt indmeldt, Akut arbejder på deres indstilling, og vi følger op på HPB ved
næste møde.
•

Faglig og tværfaglig kvalificering af patientgrupper til
helgenomsekventering på NGC’s infrastruktur

Den relevante patientgruppe for os er patienter med c. pancreas. Det er lidt uklart om det
drejer sig om sekventering af tumor-DNA eller helgenomssekventering, men det aftales at
JS laver udkast til et positivt høringssvar fra Dansk Kirurgisk Selskab, som
rundsendes til Bestyrelsen før indmelding

•

Ny guideline om mundhygiejne før kolorektal kirurgi mhp. Kommentarer til
SST - drøftes med fagområderne

Dansk Kirurgisk Selskab har ikke været hørt inden publikation af denne retningslinje, der
omhandler kirurgiske patienter. Evidensgrundlaget er meget sparsomt og konklusionerne
noget vidtrækkende ifht det tilgængelige materiale.

JS skriver udkast til et kritisk brev, som rundsendes til Bestyrelsen før det
sendes til relevante NKR kontaktperson og Sundhedsstyrelsen.

•

Vælg Klogt: Høring omkring udvalgte emner

De relevante emner for Dansk Kirurgisk Selskab er område 1,4 & 6.
Det bemærkes, at man i forsøget på at undgå overflødige akutte blodprøver kan kollidere
med andre tendenser på det akutte område, hvor ventetid skal minimeres.

Side 4

JS udarbejder udkast til svar og rundsender til Bestyrelsen
•

Udpegning af modtager af Lippmann-prisen 2021 – medlemmerne har haft
mulighed for at komme med bud. Deadline 01.10.2021. Der er ikke kommet
indmeldinger.

Der diskuteres flere bud og findes en vinder.
JC udarbejder indstilling
•

Udpegning af medlem til DCCG, deadline 01.10.2021 - kolorektal
repræsentant for Region H. Der er ikke kommet ansøgere.

Skal genopslås på hjemmesiden og via mail.
Tilstedeværende udbreder kendskab til opslaget.
•

Høringsrunde for national klinisk retningslinje for behandling af
galdestenssygdom – deadline for kommentarer 18.10.2021

Retningslinjens ændringer ifht aktuelt praksis diskuteres, og de potentielle konsekvenser
for logistisk og økonomi.
Der skal udarbejdes et positivt høringssvar, der inkluderer forslag om
genoplivning af galdedatabasen, obs kort tidsfrist. AP laver et udkast.
•

Henvendelse fra Mette Tolver vedr. udfordringer med thoraxkirurgi i relation
til certificering som akut kirurg

AP tager fat i afsender og finder ud specifikt hvad problematikken er. Om
nødvendigt kan laves et brev fra Dansk Kirurgisk Selskab, der forklarer
fagområderne og den tilhørende model for fellowship.
•

Connect2Treat – gratis platform for læger mhp. deling af præsentationer,
undervisningsvideoer – LinkedIn henvendelse

Vi siger pænt nej tak, da vi aktuelt ikke har noget behov for firmaets produkt.
5) Meddelelser fra næstformanden:
Nordisk kirurgisk forening: Der er blevet udarbejdet en artikel omkring kirurgiens historie
i de nordiske lande.
6) Meddelelser fra faglig sekretær
Intet at meddele.
7) Meddelelser fra kassereren
Årsregnskab ved at blive gjort færdigt, og kladen sendes rundt til bestyrelsen.
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Der arbejdes videre med SADEs konto, hvor midlerne er overført. JC har deres gamle bilag
og overdrager disse til HG. Det giver revisionsmæssigt nogle udfordringer, men forventes
løst.
8) Nye medlemmer og certificeringer
Certificerede brystkirurger:
•
•
•

Monika Brzezinska
Louise Dommergaard
Anne Stellander

9) Eventuelt
•

ISS/SIC Kongres til Danmark 2026. Opfølgning på opgaver, der skal være
løst INDEN MØDE DEN 25.10.2021
1. Udfærdigelse af velkomstbrev
2. Beskrivelse af Dansk Kirurgisk Selskab og vores størrelse
3. Beskrivelse af local organizer committee: Daniel, Jens, Hanne, Gitte og muligvis
også John: 10-15 linjer pr. person max.

Hvad hvis bestyrelsen har skiftet sammensætning inden 2026?
Organisationskomiteen fortsætter, selv hvis dens medlemmer ikke er en del af bestyrelsen
til den tid
4. Indhente støttebreve
a.
b.
c.
d.

Nordisk Selskab:
Kirurgisk Forum:
DKO:
Andre relevante?

Per Vadgaard
Gitte og Jens
Gitte kontakter
Ingen øvrige relevante

5. Udstillerliste fra de forgangne årsmøder + evt. kontaktoplysninger til Jan
Nordkvist fra Connex
6. Jens spørger Liselotte Højgaard vedr. DTU og evt. støttebrev fra dem/Katrine
indhenter støttebrev fra Københavns Universitet
•

Drøftelse af udfordringer med rekruttering til bestyrelser, fagområder, Akurser o.m.a. og hvordan dette håndteres i forhold til frihed med løn osv.

Det er Dansk Kirurgisk Selskabs holdning, at det faglige arbejde bør honoreres fra
afdelingerne med betalt fri, og det er opfattelsen at dette honoreres.
Problematikken kan eventuelt tages op til formødet ved Årsmødet.

15.10.2021
Jonas Sanberg

17.11.2021

Faglig Sekretær

Dato for godkendelse
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