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Referat af DKS skype møde den 23.04.2020

Til stede: Hanne Grossjohann, Jens Hillingsø, Jonas Sandberg, John G. Karstensen.
Afbud: Kristin Steinthorsdottir, Flemming Dall Hansen
Referat i henhold til dagsorden:

1) Årsmødeplanlægningen. Status v. John.
Drøftelse af bekymringen for, om årsmødet kan gennemføres på baggrund af COVID-19 situationen. Der er
enighed om, at man for nuværende ikke har grundlag nok for at træffe en ordentlig beslutning, ej heller
lave en plan B. Foreløbig er udmeldingen fra regeringens side, at man fraråder større forsamlinger over 500
personer og årsmødet holder sig indenfor denne grænse.
Vi skal aflyse senest 80 dage før mødet afholdes i forhold til Hotel Scandic, hvis vi skal undgå at betale. Det
giver os respit i forhold til at træffe beslutning på nuværende tidspunkt.
Holdningen er, at vi kører videre med årsmødeplanlægningen, dog med sikring af kattelem i forhold til
booking af Mads Steffensen, aflysning af festen og evt. aflysning af abstract-håndteringen. Mødet
nedskaleres i videst mulige omfang i forhold til nye initiativer, for eksempel droppes workshops for
industrien, så vi har så økonomisk fornuftigt et møde som muligt med mindst muligt lokalebrug.
Industrien spørges om deres forventninger og muligheder.
Gitte kontakter Jan Nordkvist og Karima Damsted, der er vores kontaktperson til industrien, og beder dem
melde tilbage, om vi fortsat kan forvente sponsorstøtte og om der er særlige ønsker/bekymringer, vi skal
tage hensyn til.
Desuden kan vi spørge de ledende overlæger, hvad de gør sig af tanker (her fik vi ikke afgjort, hvem der
gjorde hvad). Der er bekymring for, om man vil give personale lov til at deltage i årsmødet. Dette kan også
være en potentiel hindring.
Hvad angår udenlandske foredragsholdere vil vi i år udelukkende invitere dem til deltagelse via skype eller
anden videodeltagelse. Dette gælder både for invited speakers til årsmødet via bestyrelsen og for
fagområderne.
Gitte melder til fagområderne, at udenlandske foredragsholdere inviteres via skype til årsmødet 2020.
JH anfører, at man som alternativ kunne overveje et satellit symposie, f.eks. 4 steder i landet (Aalborg,
Odense, Aarhus og København) med webinar-lignende sessioner. Evt. via zoom og med en moderator hvert
sted – et universitets-mushroom møde med markering af dagen samt efterfølgende generalforsamling.
Vedr. festen har Hanne betalt 1. rate i depositum.
Hanne kontakter Kristin og sikrer, at vi også kan aflyse festen og få fuld tilbagebetaling.

2) Opsamling generelt.
Gennemgang af sagsaktet.
Der er indkommet 2 spørgeskemaer:

2

Referat af DKS skype møde den 23.04.2020

1) Vælg klogt
2) Spørgeskema fra Kirurgisk Forum
Jonas tilbyder at udfylde begge skemaer og sender dem derefter videre til godkendelse.
Arbejdsgruppen for kolorektal insisterer på at få en deltager fra fagområdet akut og der er sendt mail til
Anders Peter Skovsen om dette.
STARS forskning er udløbet og slettes derfor fra sagsaktet.
Der er et par sager, som ikke kan diskuteres uden, at formanden er til stede:
1) Mammakirurger
2) Principiel klage
Begge sager udsættes til formanden har mulighed for at deltage, hvilket forhåbentlig bliver den 14.05.
Der er et par ansøgere til bestyrelsespost i DCCG. Disse er sendt til Ole Roikjær og vi forventer,
fagområdebestyrelsen udpeger med tilbagemelding til DKS bestyrelse.
3) Fremadrettet mødeaktivitet: fysisk eller virtuelt? Afholdelse af møde den 14.05 osv.
Mødet den 14.05 afvikles som digitalt møde, evt. skype eller videokonference. Vi afprøver løsninger et par
dage før, så vi kan sikre den bedst mulige afvikling af mødet.
Gitte melder ud til fagområderne, at mødet afholdes på denne måde.
4) Selskabernes retningslinjer: Mulighed for at deltage i pilot-test af DMCG-skabelon
Der er enighed om, at dette er meget ønskeligt og at vi sender videre til fagområderne.
Gitte sender mailen til fagområderne (sendt 23.04).
Jonas kontakter LVS og meddeler dem, at vi meget interesserede og at vi har videresendt mailen til vores
fagområder.
5) Evt.
Ingen emner til dette.

/gp

