
Referat DKS bestyrelsesmøde 23.01.2020
 
Til: Flemming Dall (FD), Jens Hillingsø (JH), John Gasdal-Karstensen (JG), Jonas Sandberg
(JS), Hanne Grossjohann (HG), Gitte Frøsig-Petersen
Afbud: Magnus Gravenhorst, Alexander Weidinger, Michael Hareskov, Kristin
Steinthorsdottir
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab 
den 23.01.2020 kl.  15.15 – 18.30den 23.01.2020 kl.  15.15 – 18.30

Mødet afholdes i: Domus Medica, lokale oplyses ved ankomst
Fremtidige møder:  05.03.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
Dagsorden:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12.12.2019 
FD har følgende kommentarer til referatet:
Det anførte vedr. kræftplan 4 er ikke korrekt;
Man vil ikke fra regionernes side være med til at finansiere en certificering. Oplægget fra
kolorektalområdet blev tilsidesat. Forskellig holdning i Sundhedsstyrelsen og regionerne. Der
skulle være kommet en indkaldelse til at ansøge om penge fra regionerne, hvor man søger et
udvalg om midlerne, derefter går det tilbage til regionen, som kan vælge at uddele eller ikke
at uddele pengene. Går på kolorektal cancer. Der er ikke klarhed i regionerne om emnet. Og
midlerne kan ikke overføres fra budgetår til budgetår, selvom det har taget over et år at få
fundet ud af håndteringen.
JH: Ret uartigt, da det er på finansloven, regionerne har stadigvæk ikke svaret på vores
henvendelse og vi skal overveje om vi skal rykke på det igen.
Konklusion:
Referatet tilrettes med kommentar og sendes til FD mhp. godkendelse
Udestår: Skal vi rykke på tidligere fremsendt skrivelse igen?
 

1. Abstract-håndtering jf. Oplæg fra webfolkene:
• Opgaven skal løses af en freelancer og vurderes at koste mellem 40.000 – 60.000 kr.

(Nok nærmere det sidste).
• Det vil tage 6-7 uger inklusive en testperiode.
• Prisen afhænger også af, hvor meget vi ønsker skal være fastlåst og hvor meget, der skal

kunne redigeres: f.eks. dommere, og andre felter, der nok er behov for løbende kan
redigeres.

• Når freelanceren er færdig overtager vi ejerskabet, dvs. vi får det liggende et sted på en
server.

• Skal der foretages vedligehold, ombygninger osv. koster det yderligere penge derfra.
Prisen synes høj i forhold til hvad vi betaler for hjemmesiden. Det må kunne gøres på en
anden og billigere måde, men hvordan? Det vil være dyrt i forhold til f.eks. at købe fysisk
hjælp.
Evt. kan vi drøft sagen med Jan fra Connex, der kender en del folk, der måske har
halvfærdige løsninger. Evt. kan vi købe en app fra Jan, der kan bruges til noget lignende. Er
der et abstract modul fra en anden kongres vi kan købe eller bruge?
Konklusion:
Gitte melder tilbage til Magnus og Alexander, at løsningen desværre er for dyr. Tid brugt på
undersøgelser skal der naturligvis faktureres for.
Gitte hører Jan om potentielle løsninger, han kender fra andre kongresser.
Årsmødet drøftes her:
Forskningsmoduler/træning fra hoveduddannelsen skal have deres egen session på årsmødet
med et panel af 3 professorer/andre forskningsaktive som stiller spørgsmål til hvad man er i
gang med hvor andre i hoveduddannelsen kan være med. Hermed trækkes også noget ud af
abstract-bunken.
Der skal også lægges et kvalitetstjek ind over, så man har en højere kvalitet.
JH: Den diskussion har vi haft, vi ønsker at flere unge kommer. Jeg er gerne med til



JH: Den diskussion har vi haft, vi ønsker at flere unge kommer. Jeg er gerne med til
bedømmelse i en særskilt seance.
Det antages, at der er ca. 19-20 personer. Det kunne være en mulighed, at afslutningen på
forløbet er fremlæggelse ved DKS årsmøde.
Kunne også afhjælpe postersessionen, så den ikke er så lang. Kasuistikker skal måske kun
være med som en poster.
JG: Forslag til den nye struktur. Gennemgående ønske om frie foredrag første dag mhp.
prisoverrækning ved festen.
Stemningen er, at det skal afprøves. Specielt, da middagen ikke er fuld af underholdende
indslag. Desuden skal det kvalitetsvægte det en lille smule, hvilket JG er enig i.
Drøftelse af mødet med industrien lige før: Generelt tilfreds industri, men som vanligt ønske
om mere eksponering. Der er større krav til eksponering til os, da vi er dyrere end andre
selskaber.
DKS havde ved sidste år stillet udstillerne i sigte, at der skulle laves en walk-about, men dette
blev ikke til noget grundet travlhed. Om dette er den rigtige løsning, er nok tvivlsomt.
Industrien har ønsket forskudte pauser, så der er flere folk i udstillingsområdet over længere
tid. Dette kunne være relativt nemt at imødekomme.
Frokosten ligger nok fast, men med en lille udvidelse i begge ender.
DKS har også stillet forslag om hands-on sessioner parallelt med selve årsmødet (dog ikke i
pauserne). Cames kan stadig være en del af konceptet.
Onsdagens workshops vil ikke længere være en del af årsmødet.
Gerne beslutning nu af hensyn til lokalerne.
Herefter drøftelse af forskellige input til årsmødet 2020: Behøver plenum-sessionen var ehele
formiddagen? Industriens 2 minutters oplæg? Forskningstræningen vil være i mindre lokale,
så det store lokale ikke skal deles unødigt op.
Festen: KS får ansvaret for festen, men skal finde egnet lokale inden 3 uger, da vi skal have
afbestilt Moltkes palæ. Såfremt dette ikke sker, holder vi fast i Moltkes. Obs. for gode
toiletforhold, bedre akustik og styr på processen i forhold til velkomst og middag.
Ph.d. CUP: Har været et andet ønske til årsmødet. Drøftelse i forhold til, at der kan være
noget kvalitetsforskel afhængig af hvor langt man er i forløbet. Måske lidt for overvældende
med en session, hvor man gennemgår alle ph.d.’er, der har været lavet i årets løb.
Ideen parkeres til 2021. Til 2020 bør man få mulighed for at få en oral præsentation, hvis
man har skrevet en god ph.d.
Præsentation af nye speciallæger:
Jens foreslår vi byder dem velkommen til specialet ved årsmødemiddagen med navns
nævnelse.
Listen over dette kan vi få postgraduate fra kliniske lektorer – f.eks. Randi. Vi beder hende
om at finde ud af hvem PGL’erne er i de andre regioner.  Info får vi derfra.
Konklusion

• Modul med forskningstræning skal planlægges. Ansvar: JG
• Frie foredrag på 1. dagen med præmieoverrækkelse under middagen. Ansvar: JG
• Festen: Lokale skal findes inden 3 uger, ellers Moltkes. Ansvar KD
• Ph.D-cup parkeres til årsmødet 2021. Huskes til næste år
• Præsentation af nye speciallæger ved årsmødemiddagen. Gitte kontakter Randi mhp.

PLG’er og navne.
 

2. Meddelelser fra formanden
Orientering om møde med industrien 23.01.2020- årsmødeevaluering.

Se ovenfor 
Sager fra sagsstyringsarket:
Høring: Notat om omskæring af drenge på ikke-medicinsk indikation 2. januar - 27. januar
kl. 09, 2020, Sendt til JT den 03.01.2020
 
JH: Det er et meget følsomt emne, vi har indmeldt det principielle og det er det, vi fortsat
holder os til. Resten vil vi ikke gå ind i.
JS: JT har lavet et udkast til svar – og det burde vel fremsendes.
 
Konklusion: Konklusion: JT’sJT’s indlæg fremsendes som selskabets svar.  indlæg fremsendes som selskabets svar. FremsendtFremsendt
26.01.2020.26.01.2020.
 



 
Høring over 2 bekendtgørelser fra Sundhedsministeriet vedr. digital infrastruktur - svar til
LVS 31. januar kl. 10
 
Tungt materiale og svært at se, hvad vi kan byde ind med af bemærkninger.
 
Konklusion: Ingen kommentarer, LVS håndterer sagen.Konklusion: Ingen kommentarer, LVS håndterer sagen.
 
Forespørgsel: Regler og retningslinjer for kirurger – journalist – modtaget 22.01.2020
 
Med udgangspunkt i aktuel sag.
Reelt kunne journalisten have taget kontakt til DR’s egen ekspert på området: Peter Qvotrup
Geisling.
 
Konklusion: Vi meddeler journalisten, at vi ikke kan udtale os iKonklusion: Vi meddeler journalisten, at vi ikke kan udtale os i
personhenførbare sagerpersonhenførbare sager. Svar sendt den 26.01.2020
 
 

3. Meddelelser fra næstformanden
Forsøgsordning med Clavien-Dindo kodning til udvalgte cancerindgreb. Antallet af
diagnosekoder og indgrebskoder der er tilgængelig til kodningsformålet er for ringe. Bruger
man hele DT81 listen er det bedre, men disse er ikke alle tilgængelige som
komplikationskodningen. For eksempel mangler cholascos og hydrothorax.  
JH mener, at vi skal bede om at få bedømt prøveordningen, og den bør åbnes, så alle
operationer kan kodes, ikke som krav, men som mulighed. Det gør, at man indenfor egen
enhed kan få forskningsdata og at man opdaterer listen, så den er mere sammenhængende
med moderne kirurgi.
Der mangler også mulighed for at have flere clavienkoder – det virker, som om logikken er
kommet et vist stykke af vejen, men knækket på et tidspunkt.
Enten skal forsøgsordningen bredes ud eller stoppes. Den skal i hvert fald give klinisk
mening.
Komplikationskodningen er det vigtigste her, egentlig ikke selve clavienkodningen. F.eks. en
postoperativ pneumoni kontra en pneumoni.
Konklusion:
JH vil gerne stå for dette arbejde og dette bakkes op af bestyrelsen.
DRG-udfordringer:
DRG-udvalget repræsenteres fortsat af Torsten Pless.
Der er behov for yderligere DRG-koder, f.eks. robotassisteret colon-operation. Desuden har
RH en del indgreb, man gerne vil have koder på, som f.eks. nanoknife, two-stage og ALPS.
Selskabets opbakning søges.
Kodning af robotassisteret operation, der konverteres til åben: Der ønskes kode for dette. HG
mener, at denne kode findes allerede.
Andre kodningsbehov, som f.eks. transluminal galdevejsaflastning er også et behov. Der er
meget, der ikke er dækket ind af den nuværende kodning.
JS foreslår, at man beder fagområderne byde ind med manglende indgrebskoder.
Konklusion:
JH går videre med dette. Først og fremmest en henvendelse til fagområderne og så svar
tilbage til 09.05, hvor vi har aftale med dem. Sendes frem til overdragelsesmødet i april til
drøftelse inden.
JH og Gitte står for dette.
 

4. Meddelelser fra menigt medlem
Nihil. 
 

5. Meddelelser fra generalsekretæren
Mødestrukturen for årsmødet og forslag til forbedringer. Oplæg fra John. Årsmødet blev
drøftet under 1. punkt, se ovenfor.
Køster-dag onsdag den 11.11?
Pengene skal gå til udenlandske lektorer – så fonden kan lukkes. Ikke nødvendigvis ved
årsmødet, men evt. som et forårsmøde eller andet.



årsmødet, men evt. som et forårsmøde eller andet.
Kan man bruge lidt af midlerne til årsmødet 2020 – så vi kan få nogle rigtig gode
oplægsholdere og så må fagområderne finde nogle store ping’er.
Konklusion:
JG skal tage kontakt til LBS samt distribuerer diverse materiale om Køster til bestyrelsen. JG
arbejder videre hermed.

6. Meddelelser fra sekretæren
Nihil. 

7. Meddelelser fra kassereren
Nihil. Rejseblanketten burde nok lægges i dropbox.  
Ute og Henriks adgang til kontoen skal lukkes.

8. Certificeringer
Nye medlemmer af DKS: 
Farzad Sadeghi
Hanneh Lullasum Mengu
 
Kolorektal kirurgi:
Jonas Worsø
 

9. Eventuelt
Årsmødefesten - Moltkes eller andet sted? Har vi en venue og skal vi få afbestilt Moltkes.
Er drøftet, se ovenfor.
Overdragelsesmødet – sted og pris?
Overdragelsesmødet er et seminar og kaldes således fremadrettet.
Sted drøftes, flere muligheder og prisniveauet skal være rimeligt og lavere end i 2019.
Konklusion:
Der er stemning for Nyborg Strand som seminar-sted med middag på restaurant Lieffroy.  JS
og Gitte booker, HG undersøger prisniveauet.
 

  1
 


