
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk kirurgisk Selskab 12.08.20 

Til stede:  John Gasdal-Karstensen, Jonas Sandberg, Kristin Steinthorsdottir, Hanne Grossjohann 

Virtuelt: Michael Hareskov, Jens Hillingsø  
Afbud: Flemming Dall.  
   

   
Bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab  

Den 12.08.2020   
   

Mødet blev afholdt dels i mødelokalet, Kirurgisk Klinik C, dels virtuelt  
   

Fremtidigt møde: Store mødedag 17.09.2020 
 
 
 

Referat i henhold til dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17.06.2020  
 
Referatet er ikke i dropbox, hvorfor det bliver godkendt næste gang.  
 

2. Skal store mødedag 17.09.2020 afholdes i år?  
 
Der været forskellige udmeldinger fra selskaberne i forhold til virtuelt/fysisk møde.  
Mødet forventes afholdt som en blanding af både virtuelt og fysisk møde, afhængigt af præference. Det 
henstilles, at hvert selskab deltager med få personer, hvilket normalt også er tilfældet.  
På store mødedag skal der være en drøftelse af brevet omkring operationssygeplejerskerne og den videre 
færd frem.  
 

Domus Medica kontaktes om de kan levere virtuelt udstyr til mødeafholdelsen. Lokaler er allerede booket. 
Alternativt må mødet flyttes til anden lokation, der kan give mulighed for begge dele.  
Gitte undersøger dette.  

 
 

3. Drøftelse af årsmødet 2020 inklusive gallamiddagen:  
 

Af hensyn til økonomien er det nødvendigt, at beslutningen træffes nu, da vi ellers kan risikere at miste et 
større beløb.  
 
For og imod diskuteres, men konklusionen er, at det ikke er forsvarligt at gennemføre mødet og det aflyses 
til fulde i 2020. Vi holder dog fast i abstract-tilmeldingen og vil finde ud af en god måde at håndtere disse 
på.  
Der afholdes generalforsamling som planlagt den 12.11.2020. Generalforsamlingen flyttes til Rigshospitalet.  
 
Hvad angår gallamiddagen accepterer vi det tab vi måtte få for aflysningen.  
 
Holdningen er, at vi starter helt forfra med planlægningen af 2021 og at alle tab tages i indeværende år.  
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JG laver et opslag vedr. abstracts, der kan meldes ud til medlemmerne. 
JS laver opslag vedr. generalforsamling. 
KS tager kontakt til gallamiddag-arrangøren og hører, om ikke vi kan få reduceret omkostningen. 
Gitte kontakter Jan Nordkvist, Scandic, fagområderne, uddannelsesudvalget, DKO samt medlemmerne og 
giver besked om aflysningen samt sikrer aflysningen på hjemmesiden, FB og Linked-In.  

 
 

4. Meddelelser fra formanden:   
 

Sager fra sagsstyringsarket:  
o Vælg klogt - spørgeskema om COVID-19: er ikke relevant.  

JS svarer tilbage.  

 
o Udpegning til arbejdsgruppe: vejledning om omskæring af drenge. JS har været i kontakt med Niels 
Qvist, som gerne deltager i arbejdet og er fuldt ud klar over dets kontroversielle natur.  

JS melder tilbage. 

 
o Høring af DRG-takster – frist 04.09.20. 
JS:  har set på sagen – er der nogen input til dette? Virker generelt som om alle specialer sparer 2 % som de 
plejer. Per V. Andersen plejer at løbe det igennem og det er mest, hvis der er ændringsønsker, at det er 
relevant. C har forsøgt at arbejde med DRG-taksterne i forhold til fastsættelse af beløb, der ikke altid giver 
relevans i forhold til indgrebets størrelse. JH har prøvet at kontakte dem mhp. robotkoder, men har ikke hørt 
fra dem.  
JS spørger om det er Torsten Pless, der er i DRG-gruppen og om vi ikke skal arbejde videre med arbejdet i 
21021. JH ser nærmere på det (evt. sammen med Gitte). DRG takster regnes ud på baggrund af 
landsgennemsnittet, måske var det vedkommende for DKS i forhold til nye operationsteknikker, der skal 
have en kode. HG anfører, at koder mangler til nano-knife, halo, osv.  
Vi bad i foråret fagområderne om indgreb, de ønskede koder til.  
Der skal laves en sammenligning af om takseringen giver mening.  
 

JH har en kontakt i sundhedsstyrelsen, som vi tager fat i. Gitte husker Jens herpå. 

 
o Drøftelse af svar på bekymringsskrivelse vedr. Mangel på operationssygeplejersker  
 
SST mener ikke et er deres problem, men at problemet ligger hos Danske Regioner.  
JH: skal tages op i Kirurgisk Forum. Man kunne overveje at sende til Erik Jylling?  
Hos sygeplejersken var det blevet fremlagt og dele af DSR var blevet lidt fornærmede over, at det ikke var 
taget igennem fagforeningen – men der var repræsentanter fra alle regioner, så det burde ikke være et 
problem.  
 
Drøftes ved møde i Kirurgisk Forum den 17.09.20.  

 
5.  Meddelelser fra menigt medlem  

Budget fra mødet i januar måned – udgifter og indtægt skal deles med DSGH.  
 

HG og MH sørger for dette.  

 
6. Meddelelser fra kassereren  
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Årsregnskabet går fra midt i året fra 01.07.2019 – 30.06.20. HG og Gitte er ved at finde de rette 
dokumenter, der fremsendes til revisor.  
 

7.  Hjemmesiden  
 
Er under revision. Det nye design slår igennem i takt med, at webmaster får tilpasset siderne. 
Der kommer en lille regning til timer, da selve designtiden ligger udover den normale pasning af 
hjemmesiden.  
 

8.  Eventuelt   
 
Honorering af kasserer og faglig sekretær i forhold til tidligere drøftelse: JS og HG har undersøgt sagen, 
tidsmæssigt passer det i forhold til den tidligere honorarstruktur og denne bibeholdes.  
 
Linked-In: En virksomhedsside kræver en premium profil. Gitte undersøger hvor meget det koster. Linked-in 
er et godt sted at have forskellige politiske og faglige diskussioner. JG og JH er vant til brugen af linked-in og 
kan lægge indslag op.  
 
JH beretter om eksperimentelt kirurgisk udvalg, hvor C har fremlagt resultaterne for eksperimentel 
behandling og udvalget har nu godkendt afdelingen til at varetage behandlingen. 
Men er der nogen, der ved, hvad næste trin er? Der er uddelt penge til den eksperimentelle kirurgiske 
behandling, men hvordan kommer man så videre derfra?  
Dilemmaet er, at SST kan godt sanktionere behandlingen, men regionen har driften og hvordan sikrer man 
betalingen. Skal det i behandlingsplanen?  
JH arbejder med dette mhp. at lette vejen for andre. 
 
Drøftelse af posten som næstformand og posten som menigt medlem. Der er forskellige navne i spil, 
sekretariatet har navnene i drøftelsen mhp. senere. 
 
Efter store mødedag er der fælles spisning. HG bestiller bord.  
  
Sekretariatet  
14.08.20 

  
 


