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Referat fra møde i Dansk Kirurgisk Selskab 

Dansk Kirurgisk Selskab afholdt møde i Domus Medica den 08.04.2021. 

Til stede 

Jens Hillingsø (JH), Per Vadgaard Andersen (PV), John Gasdal Carstensen (JG), Daniel Kjær (DK), 
Kristin Steinthorsdottir (KS), Jonas Sandberg (JS), Hanne Grossjohann (HG) 

Sekretariat: Gitte Frøsig-Petersen (Gitte) 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat fra den 11.03.2021 

Godkendt og kan lægges på hjemmesiden.  

2) Meddelelser fra formanden, herunder sager fra sagsstyringsarket 
Ø ISS/SIC kongres til Danmark 2026 - møde afholdt den 26.03.2021. Videre fremfærd?  

Møde afholdt den 26.03, hvor JH, DK, HG deltog. Gruppen foreslår, at vi siger ja til kongressen, da det 
ikke virker til, at DKS skal gøre særlig meget praktisk. HG har set nærmere på kongressen, der har lidt 
blandede kirurgiske elementer og man skal nok have aktiveret de andre specialeselskaber, der har en 
aktie i temaerne.  

DKS’ rolle vil være faciliterende, hvor DKS skaber netværket, mens rammerne skabes af 
kongressen/wonderful Copenhagen. Kirurgisk Forum skal orienteres og det samme skal fagområderne 
ved næstkommende møde i maj, da de også vil have en rolle.  

Der er som sådan ikke noget økonomisk ansvar og DKS hverken tjener eller taber på kongressen. Alt 
finansielt og praktisk håndteres af det international Surgical Society.  

Næste trin er, at Wonderful Copenhagen udarbejder en ansøgning. DKS skal medvirke i præsentationen 
om ønsket at få kongressen til København.  

DKS skal bruge muligheden til at få promoveret egne og skandinaviske deltagere. 

Konklusion: 

Vi melder tilbage til wonderful Copenhagen, at bestyrelsen gerne vil gå videre med det.  

09.04.2021: besked fremsendt til Wonderful Copenhagen om at gå videre med projektet.  

Fra sagsstyringsarket: 

Ø Orientering vedr. Dimensioneringsplanen - drøftelse. Mail af den 25.03.2021 fra LVS.  

Drøftelse af den tilbagetrukne dimensioneringsplan. Det er svært at finde planen, det lader til den er væk. 
Forespørgselsdebat i Folketinget afholdes i dag den 08.04 og herefter kommer nok et nyt udspil fra 
Sundhedsstyrelsen.  

Konklusion 

Der skal være hoveduddannelsesstillinger nok til behovet for kirurger i Danmark, men derudover gør 
vi ikke mere. DKS støtter LVS og alle læger skal have mulighed for at blive speciallæger.  
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Strategiske indsatsområder - opfølgning: 

Ø Ledelse 

Ikke nået længere end sidst.   

Ø Rekruttering og Uddannelse 

Jonas har dialog med SAKS og de skal holde øje med årsmødet, da de kan få billige billetter til dette.  

Ø Kommunikation og synliggørelse af DKS – mediestrategi  

Vi varmer op under folk via SoME. Hjemmesiden bliver mere levende og kan bruges mere aktivt.  

Drøftelse af, hvordan kan vi arbejde videre med tingene helt konkret?  

Brainstorm på gode ideer: 

Månedens senior: sådan er mit seniorliv som læge – som en vedvarende føljeton. F.eks. LBS/Henrik 
Kehlet, men også gerne andre end professorer: reelle klinikere, der bliver ved op i årene.  
Selskabet kan arbejde videre for, at det kan blive lettere med fremadrettede seniorordninger.  
Uddannelsesforløb: muligheder for tilpassede forløb. Hvordan tilpasser du til hvor du er i livet?  
Udbrede de muligheder, der er. Gøre det legalt med nedsat tid samt synliggøre, at der er flere måder at 
gøre tingene på.  
Et tema kunne være: det individuelle arbejdsliv/den anderledes ansættelse i forhold til alle aldersgrupper 
samt vigtigheden med den fleksible ledelse og ledelsesansvaret til at få det til at hænge sammen.  
Statements og historier skal samles ind. Emnet tages op på overdragelsesmødet.  

Konklusion: 

Punkter til overdragelsesmødet den 11-12.juni:  

• hvordan arbejder vi løbende med tingene? 
• hvordan udbreder vi os bredt nationalt? 
• hvordan kommer fagområderne til at være nationale og hvordan udveksler vi bedre?  
• Hvad kan vi lære nationalt?  
• Evt. udlove midler til oplæring et sted i Danmark, hvis vi har midlerne? F.eks. til en 

speciallæge til efteruddannelse.  
• Der skal være indsatser for alle medlemmer i alle aldersgrupper. 

Herunder skal undersøges: Hvad er hjelmen for nedsat tid m.m.  under hoveduddannelse? JS finder 
reglerne.  

 

3) Meddelelser fra næstformanden 

Ø Ny sagkyndig i kirurgi til Sekretariat for Ankenævn 

Sendes videre til fagområdet kolorektal kirurgi mhp. en udpegning.  

Konklusion:  

Gitte sender videre til Ole Roikjær og orientere herom til fremsender. Sendt 09.04.2021. 

Scandinavian Surgical society sender mødeindkaldelser med meget kort varsel, så det har været svært 
for PV at deltage.  
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Hjemmesiden skal findes, så vi kan linke til den under internationalt og muligvis også til UEMS. 

Jespers filer skal lægges ind under DKS – Per fremsender til Gitte mhp. opbevaring fremadrettet.  

3) Meddelelser fra menige medlemmer 

Nihil.  

5) Meddelelser fra generalsekretæren 

Ø Årsmødet 2021: status 
v Fagområderne har endnu ikke sendt særlig meget – men det er som regel normalt. Vi skal dog 

have presset på for at få gang i programplanlægningen 
Ø Årsmødefesten: drøftelse og plan 

v Kan godt arrangeres med kort varsel – KS anfører, at det venter vi med indtil vi ved lidt mere om 
oplukningen. JG følger dog jævnligt op. KS vil se på det, men det burde være muligt at få 
lokations med ret kort varsel.  

Ø Årsmøde reklame samt video/foto/interviews undervejs – se bilag fra Lars Borly 
v Lars har normalt filmet og taget billeder ved årsmødet. Lars har haft forslag til hvad man kunne 

gøre.  
Vi fortsætter med Lars og gerne sessionsledere/prisvindere i en sofa mhp. et lille interview 
efterfølgende.  KS foreslår, at vi kan finde nogle af seniorerne, så vi kan lave små videos med 
dem.  
Sammenkog med godt og skidt, som en appetizer.  

Ø Årsmøde-annoncering: plan for dette til drøftelse.  
v Annonceringsplanen gennemgås og vi skal helst have startet det i dag med intro via Jens og 

John. Lægges på hjemmesiden.  
Ø Honorarer til udenlandske foredragsholdere - fastlæggelse af beløb  

v Der har tidligere været en diskussion vedr. honorering af udenlandske foredragsholdere, som vi 
har fået lovet dækning for via Køsterfonden. Der er givet tilsagn om 1.000 euros til den særlige 
ping, der kommer til plenum sessionen. 1000 euros til udenlandske foredragsholdere – max. 1 
pr. fagområde. Tidsfrist for indmelding til fagområderne.  

6) Meddelelser fra faglig sekretær 

Ø Instruks til behandlingsvejledning – samt udkast til skrivelse til fagområderne  
JS har sendt skabelon til kliniske behandlingsanbefalinger – med tilbagemeldinger fra PV, DK og 
KS. Denne sendes nu ud til fagområderne med ledsagende tekst.  
 

Konklusion: 
JS og Gitte sender instruks til behandlingsvejledning samt ledsagende tekst til fagområderne. Der 
følges op på møde i maj.  

7) Meddelelser fra kassereren 

Gennemgang af kontoen ved Hanne samt drøftelse af, om kontoen skal deles i 2? Hvor den ene hedder 
en årsmødekonto? Specielt, da kontoen trækker negative renter. Der er forskellige holdninger, men der 
er enighed om, at da HG har oplevet at få gode råd og vejledning fra Lægernes Pensionsbank, så 
overlader vi det til HG i samråd med banken at finde de gode løsning.  

8) Hjemmesiden 

Gennemgang af hjemmesiden. Det nye design er fint og mange sider er gode.  

Følgende skal rettes:  

Årsmøderne: Abstracts skal ligge på hjemmesiden permanent under de respektive årsmøder.  
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Fagområderne: fagområderne skal sikre, at deres sider er opdaterede. I forhold til certificeringer skal 
fagområderne gøres opmærksomme på, at de skal indhente tilladelse til offentliggørelse på SoMe.  

DKS: Udvalgene (under DKS): Guidelineudvalget og DRG udvalget skal slettes.  Uddannelsesudvalget 
er stavet forkert og skal rettes. Uddannelsesudvalgets side skal opdateres – medlemslisten passer ikke.  

Klinikken: Under fanebladet ”klinikken” skal DRG og SKS tilrettes, hvor Torsten Pless skal slettes og 
erstattes med Jonas Sandberg Ljungdalh og mailadressen: Jonas.Sanberg.ljungdalh@rsyd.dk 

DKS love: drøftelse af, at det er uklart hvordan og hvornår, der skal foretages valg til de respektive 
poster. Står i vores bestyrelsesskema, men er ikke officielt. Det er dog et meget krævende arbejde at 
ændre lovene, hvorfor disse indtil videre lades uberørte.  

Bestyrelsesmødereferater: Der mangler de seneste. Fremsendes til webmaster og lægges op.  

Internationalt: Scandinavian Surgical Society: Jesper Durup fjernes og rettes til Per Vadgaard.  

Stillingsopslag: Gamle stillingsopslag skal fjernes. 

Klinikken: ældre guidelines skal ikke længere være der. Disse skal fjernes:  

• Diverticulits DMJ  
• Divertikulitis guideline 
• Divertikulitis Kirurgisk behandling af perforeret divertikulitis, addendum dec 2016  
• Kirurgisk behandling af hæmorider  
• Non-IBD fistel  
• Rektal prolaps - Kirurgisk behandling Nationale guidelines 2015  

Databaser: link til RKKP – og deres databaser i stedet for den lange liste, hvor meget er irrelevant:  

https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/ 

Obligatorisk forskningstræning: Skal nok udvikles yderligere. Hvem gør dette?? 

Efteruddannelse: alle links er døde og skal fjernes.  

 

Under efteruddannelse skal der stå noget med UEMS. Fagområdecertificeringer. Hvem skal forfatte 
dette?? 

Guidelines – linker til DSGH, hvilket ikke er så smart.  

Guidelines skal kaldes for kliniske behandlingsanbefalinger i forhold til det igangsatte arbejde ved JS.  

DSGH delen som underpunkt og med link til DSGH’s hjemmeside, men ikke som det første, der sker.  

 

Konklusion:  

Fremadrettet gennemgås hjemmesiden som minimum efter hvert årsmøde.  

Fagområderne og uddannelsesudvalget pålægges at gennemgå deres sider, få dem opdateret og 
dette gennemgås ved næstkommende møde i maj.  

 

9) Nye medlemmer og certificering 
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Certificeret kolorektal kirurg: 

Ø Tue Højslev Avlund 

10) Indslag fra dette bestyrelsesmøde til SoMe 

Jens og Johns årsmødevideo lægges på alle platforme med konkurrence om, at den der først genkender 
stedet vinder en gratis årsmødebillet.  

11) Eventuelt 

Ø Overdragelsesmødet 2021: Enighed om den 11. – 12. juni. Gitte og JS arrangerer hotel 
og restaurant.  

Ø Udfærdigelse af disclaimer: opgave fra forrige gang – format? Oplæg fra Jonas, John og 
Per.  
JH sender oplæg fra LVS mhp. habilitetserklæring. Derudover et ultrakort CV på max. 1 
A4 side for alle medlemmer, der kan ligge på hjemmesiden. Ultrakort CV på 1 side.  
Habilitetserklæringen lægges ud mhp. at sikre transparency.  
JS udarbejder habilitetserklæringen på baggrund af LVS’ oplæg.  

Ø Ansøgningsfrist til kræftplan 4 penge. Det lader ikke til, at alle afdelinger har fået 
udmelding herom. PV laver et opslag til vores medier osv., så det kan komme ud, hvis det 
er OK.  

Ø I forlængelse af diskussion fra mødet med DSGH tidligere på dagen gennemgås 
kursusrækken for kirurgi og medicin.  
 

Længere drøftelse af hovedkursusrækken, hvor der brainstormes på ideer og tanker:  

Emnerne er mangfoldige og alt er i spil. En af de afgørende faktorer for god undervisning er praktiske 
øvelser på gris for kirurgerne. Tanken om differentieret uddannelse, baseret på erfaring. Er det relevant 
med børnekirurgi/mammakirurgi?  Det fokuserede ophold drøftes, evt. som 14 dages forløb, men der vil 
komme udfordringer med den praktiske håndtering af dette. Eventuelt kunne et valgfrit ophold på anden 
afdeling være muligt. Der er vist ret til 2 måneders valgfrit ophold i slutningen af hoveduddannelsen, eller 
privat praksis, det skulle måske ligge tidligere.  

Da der har været en debat om dårlige evalueringer ville det være ønskeligt, om man kunne få 
evalueringerne fra alle kurserne mhp. en bedømmelse af deres relevans og gavn for kursisterne.  

Selve tankegangen med drøftelsen af kursusrækken er at gøre det helt anderledes og kaste alle 
muligheder op i luften. De unge ønsker kirurgitid, hvordan kunne man få dette ind? Kan noget samles og 
gøres anderledes og hvordan med økonomien? 

Kunne UL, akut og traumatologi tænkes sammen og kunne FAST være en del af dette forløb?  

Der mangler undervisning indenfor geriatri/klinisk ernæring/væsketerapi.  

Billeddiagnostikken røg ud, da CT-scanningen blev det gældende. Her var det også forskellen på 
kursisterne og deres erfaringsniveau, der var medvirkende. Kirurger ser mange CT-scanninger og har 
stor erfaring, når de kom på kurset. Tanken var også, at billeddiagnostikken kunne komme ind under 
andre kurser.  

Drøftelse af, om kurserne skulle gå på omgang flere steder for at undgå det monogame, eller om man 
alternativt skulle have repræsentanter for flere regioner i selve kursustilrettelæggelsen.  

Hurtig gennemgang af kursusrækken og muligheder for ændringer: 

v Teoretisk + praktisk fælleskirurgi skal samles. 1 times teori og praksis. 
v Basal lap.: bevares 
v Akutte, traumatologi, UL: skal være et kursus.  
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v Øvre og nedre: skal have andet navn – f.eks. den geriatriske patient, væske og 
ernæring.  

v Mammakirurgien forbliver, indtil de er deres eget speciale. Dette arbejde er i 
gang.  

Man kunne arrangere lokal undervisning af en dags varighed, hvor afdelingerne inddrages aktivt. Her skal 
man også fortælle ”almindeligheder”. Men man skal sikre sig, det bliver gjort og der forpligtes på dette.  

Teoretisk curriculum: som skal indeholde oversigt over procedurer, evt. med læsevejledning, plejeplaner 
og PVI’er og hvordan disse tilgås.  

Uddannelsesudvalget kunne komme med et anbefalet curriculum med oversigtsartikler, bøger osv.  

Funktionelle gastrointestinale lidelser skal også være et punkt og der skal undervises i dette.  

Tages et kursus ud, skal mål for kurset flyttes over et andet sted, så man sikrer sig, at man kommer 
igennem det.  

Evt. skal diskussionen tages med fagområderne og med Randi.  

Kurserne er gode som netværksdannelse – også selvom kurset ikke er specielt godt.  

Konklusion på ovenstående brainstorm 

Der er behov for god tid til at diskutere emnet mere grundigt og skabe plads til nytænkning. Bør 
drøftes med de andre specialespecifikke selskaber og skal tages op med Kirurgisk Forum.  

I første omgang tages emnet op sammen med fagområderne og uddannelsesudvalget ved 
næstkommende møde. De to oversigter over medicinske og kirurgiske kurser fremsendes og 
fagområderne bedes tænke over, hvilke ændringsmuligheder de kunne se.  

Vi ønsker, der bliver sat en deadline for arbejdet og vi har som udgangspunkt deadline for 
handlingsplan ultimo 2021. Punktet ønskes fremadrettet sat på som et fast punkt på dagsordenen, 
så vi jævnligt følger op.  

Ø Sagshåndtering fremadrettet: Skal alle sager fremsendes til bestyrelsen eller kan de gennemgås 
ved Jonas mhp. præ-stillingtagen.  
Bestyrelsen vil gerne se alle sager, så man ved, hvad der rør sig. Jonas gennemgår dem kort ved 
møderne mhp. orientering.  
 

Næste møde er torsdag den 27.05.2021 kl. 15.15 – 18.00 med fagområderne, uddannelsesudvalg 
og DKO. Vi satser på fysisk møde, forhåbentlig med efterfølgende middag på Kin-Kin  

  

 

Gitte Frøsig-Petersen   

Sekretær  Dato for godkendelse 

 


