Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab
16.12.21

Referat fra møde i Dansk Kirurgisk Selskab med fagområderne og uddannelsesudvalget
Dansk Kirurgisk Selskab afholdt møde på Rigshospitalet den 16.12.2021

Til stede

Deltagere:
DKS-bestyrelse:
Jens Hillingsø (JH), John Gásdal Karstensen (JG), Per Vadgaard Andersen (PV),
Hanne Grossjohann (HG), Gitte Frøsig-Petersen (Gitte), sekr.
Fagområderne:
Anders Peter Skovsen (AP), Lars Bo Svendsen (LBS), Jørgen Thorup (JT), Peter Nørgaard (PN),
Steffen Brisling (SB), Randi Beier-Holgersen (RB), Viggo Kristiansen (VK), Lone Bak Hansen (LH),
deltager i stedet for Marco Mele.
Afbud:

Daniel Kjær, Marco Mele, Kristin Steinthorsdottir, Jonas Sandberg Ljungdalh, André Wettergren

Referat i henhold til dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra den 17.11.2021
Referatet godkendes.
2. Evaluering af årsmødet 2021:
• Arbejdsgangen for årsmødet fremadrettet. Samarbejdet med fagområderne
Plenum sessionen fungerer godt. Fagområderne har deres eget slot, som de fylder ud. Det er meget
forskelligt, hvordan de forskellige fagområder løser opgaven, både tidsmæssigt og indholdsmæssigt. Der skal
rykkes en hel del gange for at få programmet på plads, hvilket giver en uhensigtsmæssig og tidskrævende
arbejdsgang. Forslag om, at fagområderne hurtigt får uddelegeret til andre, så man kan få hjælp. Det
anbefales, at fagområderne holder et møde i det tidlige forår, hvor årsmødet er på og man påbegynder
planlægningen. AP foreslår, at bestyrelsen udmelder en køreplan med deadlines, så fagområderne kan tage
dette som en rød tråd. Dette er en god ide.
JG fremsender køreplan til fagområderne primo 2021 mhp. hurtigere planlægning fremadrettet.
• Muligheden for arrangement for operations- og forskningssygeplejersker, se referat af den
17.11.21
Der er tanke om at få det arrangeret gennem en kontaktperson fra årsmødet.

1

Der var 2 vinkler:
o Forskningsvinkel
o Daglig pleje på operationsgangen
Vi vender tilbage med en nærmere ide for dette med en plan indenfor de næste 3 måneder.
Andet venue for årsmødet 2022 og planlægning af årsmødet 2023.

•

Desværre er Scandic optaget i 2022, men vi entrerer med Clarion Comfort Hotel, the Hangar, som er det, vi
går efter. Der er møde den 05.01.2022.
Forslag om særlig DMCG-dag onsdag – se referat af den 17.11.21

•

I år var der en særlig onsdag session med fokus på ledelse. Det fungerede rigtig godt.
Der er mulighed for at lave noget særligt om onsdagen og der hvor DMCG-erne har særskilte møder ville det
måske være interessant at mødes dagen før selve årsmødet. JH har fået tilkendegivelse fra PN, at dette var
ønsket. Udfordringen kan være, at det omfatter andre end kirurger, der så skal drage hjem igen. Det giver
også udfordringer, hvis det er en hel onsdag i sammenhæng med årsmødet, så man skal være 3 dage væk fra
afdelingen.
• Skal sessionsledere/andre, der lægger stor indsats i årsmødet, kunne deltage gratis/modtage
gave efterfølgende?

Foredragsholdere fra andre selskaber får gaver for deres deltagelse, men DKS medlemmer skal tilmelde sig
og betale, da man støtter op om selskabets aktivitet på den måde. Fagområderne bedes orientere DKS
sessionsledere og foredragsholdere om dette fremadrettet.
• Ønske om indslag om mere ledelse på årsmødet fremsat af Mohamad Jawara, der gerne
bidrager med program m.m. Se sagsstyringsarket.

Der er tanker om et kursus i ledelse gennem DKS. Vi vil gerne inddrage Mohamad Jawara i at planlægge en
sådan session, eventuelt om fredagen.
Køsterfonden beder om udgiftsbilag, så dette skal udarbejdes til LBS.
3. Nyt fra fagområderne, DKO og uddannelsesudvalget.
1. Opdatering af fagområdernes hjemmeside og gennemgang af vedtægter.
Der er sendt opdaterede lister fra akut, kolorektal og uddannelsesudvalget i forbindelse med årsrapporter.
Disse fremsendes til webmaster. Øvrige fagområder bedes fremsende lister over deltagere snarest muligt.
2. Nyt fra:
• ECV
Der er certificeret 3 kirurger i UPPER GI-SURGERY i UEMS sammenhæng. Det er gået godt ved eksamen.
Fagområdet har på international basis forsøgt at oprette en division i UEMS, nu er man blevet tilnærmet
thoraxkir., der ønsker at være med, så man bliver slået sammen og holder fælles eksamener. Dermed er man
blevet en MJC. Lars Bo Svendsen vil fremadrettet være repræsentant for MJC Upper GI Surgery.
Fagområdet skal konstituere sig på ny, da man er lidt usikker på sammensætningen. Der vil ske en ny
konstellation i midten af januar.
• Børnekirurgi

Ikke noget nyt.
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• Kolorektal
Største udfordring er kravene til certificering, hvor antal rectum operationer er en udfordring, da der er
færre operationer. Det gælder de nationale krav, ikke i UEMS regi. Det er man ved at se på nu.

Der er planlagt møde i februar, hvor man også skal skabe ny retning og ny profil.
• Akut
Ikke det store nyt. Fagområdebestyrelsen fastholdes. Der kom en henvendelse ved sidste B-møde, hvor
thoraxkirurgien ønskede at få en henvendelse fra DKS vedr. certificeringsprocessen i UEMS regi.
AP har skrevet en henvendelse til Thoraxkirurgisk Selskab, som er ved at nedsætte et traumeudvalg, som
officielt bliver dannet 21. januar 2022. De har meldt positivt tilbage, at de gerne vil bistå med de operative
indgreb, der er nødvendige for certificeringen.
Der afventes tilbagemelding, som forventes at være klar efter thoraxkirurgisk møde i januar.

RB spørger om det burde tages op i kirurgiske specialers fællesråd, AP mener at det kan være en god idé,
men at vi bør afvente endelig tilbagemelding fra thoraxkirurger. AP vender tilbage med information på
næste bestyrelsesmøde med fagområder (februar). Debat om dette.
• HPB
Der er ikke sket så meget under corona, i forbindelse med certificering har der været 2 virtuelle
eksamensseancer. HPB området mener, at det må være kravet til nye overlæger, at man har certificeringen.
Det har været lidt af en udfordring at få dette til at ske.
Der forventes at være en håndfuld, der går til eksamen i løbet af næste år.
• Mamma
Lone Bak Hansen repræsenterer i stedet for Marco Mele.

Det emne, man primært diskuterer i mammakirurgien er rekruttering og om der er nok brystkirurger. Det er
der lige nu, men på sigt vil det blive en udfordring, da flere vil gå af. Rekrutteringen af mammakirurger er
meget uhensigtsmæssigt, man b-irekrutterer ud fra dem, der ikke rigtigt ønsker at være i eget speciale
længere. Dermed får man ikke de bedste kandidater.
Man har arbejdet henimod om det kan laves som en selvstændig hoveduddannelse. Desværre blev der sendt
et arbejdspapir ud bredt, som aldrig skulle være delt og dette afstedkom en hel del postyr.
Mammakirurgien ønsker at være en del af DKS og ikke i plastikkirurgien. Derfor må man diskutere hvordan
certificeringen kan tilrettelægges, så den kan tilgodese rekrutteringsudfordringerne.
Der er et ønske fra mammakirurgernes side om man kan drøfte disse udfordringer og om man kan få det
løftet i fællesskab,
Dette drøftes.
Der gives udtryk for, at man fra mammakirurgisk side meget gerne vil have en dialog om dette med DKS.
PV anbefaler, at man får de rigtige data og præsenterer de gode ideer mhp. et møde med
Sundhedsstyrelsen. DKS vil gerne støtte op om dette. Mamma vender tilbage.

Ikke til stede.

• DKO

• Uddannelsesudvalget
Ny kursusrække med oplæg fra hovedkursuslederne er fremsendt. Denne fremlægges. Der er nogle
præmisser, man ikke kan ændre på. Det nye kursusforslag består af færre dage (3 dage mindre). Til gengæld
stilles krav om en vis mængde kompetence før de kommer. Den teoretiske viden skal være på plads, før man
starter på grisen.

Oplægget diskuteres. AP henviser til bilag i dropbox, hvor akut har anført ønsker om at koble til en række
kursusblokke med blandet teori og praksis.
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Drøftelse af udfordringer med udeblivelser fra kurserne og diverse mange årsager til udskydelser fra
kursisterne. JH foreslår, at når man har forskningsorlov er den betinget af, at man fastholder sin Akursusrække. Kommer man for langt væk fra kursus til praktisk håndtering må afdelingen, der har givet
orloven, sørge for et refresher kursus. Afbryder man sin hoveduddannelse, så afbryder man også sin
kursusrække.
JH synes, at oplægget ser fint ud med kursustyndt 4. og 5. år. Det akutkirurgiske forslag er interessant.
Forslaget giver også mulighed for at tænke mammakirurgien ind.
Drøftelse af ultralydskurset, hvor det er godt at rykke den basale frem til intro. Der er sket en stor udvikling i
den viden, folk kommer med. Den avancerede kunne ligge ud i den endoskopiske del. Drøftelse af forskelle
mellem øst og vest, hvor der er forskellige kompetencer samt drøftelse af robotkirurgi som hel dag.
Drøftelse om man misser noget på det proktologiske område. Dette skal være et opmærksomhedspoint.
RB beder om, at man fra fagområderne får beskrevet, hvad der ønskes som målbeskrivelse.
Desuden drøftes, at der skal delkursusledere til kurserne og om disse stillinger skal slås op, udpeges af
fagområderne eller gennem kontakt til de delkursusledere, der er i forvejen?
Man foreslår at man inviterer tidligere delkursusledere og hører om de er interesserede/alternativt
fagområderne.

Med justeringer i forslaget går vi videre med det præsenterede oplæg.
Der arbejdes videre med oplægget og det skal gerne køre fra 2023. Derfor skal det gå relativt stærkt.

4. Meddelelser fra formanden – herunder sager fra sagsstyringsarket:
1. Kommissorium til Kirurgisk Forum: JS har udarbejdet forslag.
Udgangspunktet er samarbejdet i kirurgisk forum, som mødes x 2 om året. Det har vist sig, at der ikke var et
formaliseret kommissorium, hvilket nu er udarbejdet af JS.
Muligvis mangler en angivelse af antallet man kan stille med, men som udgangspunkt er der ikke noget at
stemme om, så man går efter bred repræsentation.
Forslaget tages med til Kirurgisk Forum, hvor man kan få deres kommentarer. Forslaget er fremsendt til
Kirurgisk Forum den 20.12.2021
2. Jobopslag: udpegning af medlem til DCCG 01.12.2021: Der er ikke kommet ansøgere.
Der mangler både i DCCG, i fagområdet og certificeringsudvalget. Man skal nok ud i en prikkerunde, så man
kan udpege en person. JH foreslår, at han ringer til et par velvalgte personer.
SB kontakter relevante personer med fuld opbakning fra DKS.

3. Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2022. Frist 06.01.2022.
Der er tale om meget tunge kandidater, der kan indsendes. Derfor er det lidt svært at finde velegnet emne
og på nuværende tidspunkt er der ikke en velegnet. Dette sker formentlig indenfor 1-2 år, hvor man kan
genoverveje at indstille.
4. Koloskopiuddannelsen i DK.
LBS omtalte tidligere divisonsuddannelsen i UEMS regi. Det er det samme som en gruppe har forsøgt at lave
på koloskopiuddannelsen. Uddannelsen skal modsvare en fellowuddannelse.
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LBS fortæller om afholdte kurser i train the trainers, men uddannelsen er ikke blevet godkendt og derfor er
man ikke kommet videre.
Der er fremsendt en ansøgning til Danish Comprehensive Cancer Center.
Det er et meget relevant forløb, men er også meget dyrt. Desværre blev der ikke allokeret midler til
lægeuddannelsen i forbindelse med etablering af screeningsprogrammerne.
Inge Bernstein og Morten Rasmussen forsøger at skaffe de nødvendige midler og den nødvendige støtte,
f.eks. som et forskningsprojekt i Novo Nordisk Regi.
JG foreslår vi tager det på fællesmøde med DSGH.
5. Høring over redegørelse i Folketinget om anvendelse af epidemiloven. Frist 04.01.2022.
Punktet springes over.
6. Guideline for vaccination ved splenektomi.
Henvendelse fra Dansk infektionsmed. Selskab mhp. en fælles guideline.
AP: Vi så på det i forbindelse med revision af lokal instruks. Der er forskellig tilgang i forhold til hæmatologer
og infektionsmedicinerne. JH spørger, om akut kan stille med en, hvilket AP bekræfter.
AP finder en deltager og melder tilbage.

7. Svar vedr. National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne
Der er kommet et svar tilbage, som ikke kommer med yderligere evidens.
8. Svar på bekymringsskrivelse vedr. Personalemangel fra LVS, YL og overlægeforening.
Der henvises til brevet, hvor den elektive kirurgi er under stadigt stærkere pres.
Historikken i forhold til tidligere brev om uddannelse af operationssygeplejersker gennemgås og de midler,
man fik til uddannelse for 2 år siden. Men der har været udfordringer i samarbejdet med DSR.
Bekymringsskrivelsen er nu lagt ud og JH er blevet kontaktet om han vil stille op.

5. Meddelelser fra næstformanden:
Nihil.
6. Meddelelser fra sekretæren
Ikke til stede.
7. Meddelelser fra kassereren
HG har ikke den endelige opgørelse i forhold til afregning på udstillingen. Gitte rykker Jan.
Årsmøderegnskabet er godkendt og lægges i dropbox.

8. Certificeringer og nye medlemmer
Ikke noget denne gang.
9. Eventuelt
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Årshjul og møder for 2022 – inklusive overdragelsesmøde. Der mangler fortsat en møderække, der skal
udarbejdes. Forslag fremsendes.

20.12.2021
Gitte Frøsig-Petersen

25.01.2022

Sekretær

Dato for godkendelse
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