
 
       
       
       
             
    
 
Tilstede: 
Jens Hillingsø(JH), Inge Bernstein(JH), Henrik Flyger(JH), Trine Stigaard(TS), Jesper Durup(JD), Nis 
Schlesinger(NS), Flemming Dall(FD), Henrik Jørgensen(HJ)   
  
 
       

4.5.15 
 

 

Refrerat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab 29.04.15 kl 15.15-18. 

Mødet indledes med fællesmøde med DSGH kl 15.15-16.15 hvorfra der ligger et separat referat. 

 
 
 

1. Fællesmøde med DSGH: separat referat. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsemødet d.03 03.15: 
Referatet er godkendt med enkelte rettelser 
Fedmedatabasen: Viggo Christiansen er blevet formand i stedet for Lars Naver, der er 
gået på pension 

 
 

3. Meddelelser fra formanden: 
 

Screeningen, fortsat…: 
Beretning fra formanden: 
Erik Jylling har skrevet at problemerne bliver taget op til regionsdirektørmødet,og vi får svar 
efter det møde. 
JD sender opfølgningsbrev til de ledende overlæger. 
 
Forslag til medlemmer af Det Frie Forskningsråd: 
JD:  adspørger Niels Quist 
 
Kommentarer mhp revision af Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling: 
Michael Bau, Ole Thelasius, Hans Ra adspørges ved TS 
 
G4 alliance: 

            DKS kan ikke se nogen åbenlys fordel ved at indgå i G4 alliancen. 
 

 
-Temamøde om målbeskrivelsen: 

 
NS: Mødet gik godt der var en livlig debat. SST har ønsket at få flere faglige mål til vurdering 
i målbeskrivelse. Der arbejdes på af færdiggøre evalueringsredskaberne til disse..  

 



FAM blev diskuteret og fremlagt ved NS. 
Lars Borly har optaget nogle videoklip med highlights fra mødet, der bliver lagt på 
hjemmesiden. 
  

 
-Der vil i løbet af efteråret 2015 blive iværksat udarbejdelse af NKR for Fedmekirurgi. 

 
Ang Speicaleplanen fedmekirurgi i region midt: Susanne Lausten har rettet henvendelse 
med bekymring ang fagligheden på den matrikel, hvor der skal foretages fedmekirurgi. 
DKS kan ikke blande sig om i fordelingen af funktioner i de enkelte regioner, men kan 
blot understrege vigtigheden af at fagligheden er i orden. 

 
Arbejdsgruppen vedr skånsom kirurg: Per Vadgaard, Tove Tvedskov er blevet indstillet. 
 
Retningslinie ang grænseoverskridende ydelser: ingen bemærkninger. 
 
Ny repræsentant for industrien: Karina Damsted, Storz 

 
4. Meddelelser fra næstformand: 

Akutdatabasen: stadig problemer med indberetning af data. 
 
Det debateres at der ikke længere må udhentes data fra journalerne uden samtykke og der 
ved gøres det umuligt at indhente data til journal audit og kvalitetsprojekter.  
 
JD vil tale med Niels Quist, da han er næstformand i LVS og rette henvendelse til SST. 
 

5. Meddelelser fra formand ex officio: 
Orientering om komplikationskodning (Bilag 14) 
DKS´s arbejde v JH med SST om komplikationskodning er blevet mundet ude i Clavien-Dindo 
klassifikation af kirurgiske komplikationer og der er udformet SKS-koder.  
JH: har talt med Poul bartels: velmodtaget og alle synes det er en god ide.  
 

 
6. Meddelelser fra generalsekretæren: 

A: Årsmødet 2015: 
 
JH: ang sessionen ”Complication in surgery”: Clavien kunne ikke komme, men kan sende en 
fra sin afdeling, der er endnu ikke sat navn på. 
 
JD tager kontakt til Lars Borly ang at optage indlæg og high lights, der kan lægges på 
hjemmesiden efter mødet. 

 
7. Meddelelser fra sekretæren: 

nihil 
 

8. Meddelelser fra kassereren:   
Information om, at DKS ikke vil afholde udgiften for frokost for alle selskaber ved mødet i 
KSF (Bilag 18) 
Formuleringen er godkendt. 
 



9. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:     
NS rette FAM-rapporten til så DKS holdning fremgår, således at kun det ene scenarium 
præsenteres. Således at Fam-rapporten kan udsendes som DKS´s holdning til organiseringen 
af FAMén. Den skal kunne sendes til regionerne, hospitalsledelser etc. Den skal lægges på 
hjemmesiden. 
 
NS rykker Randi Beier-Holgersen for målbeskrivelsen og melder tilbage til DKS. 

        
    Mødedatoer:  

12.5.15 bestyrelsesmøde med fagområderne+DKO kl 15.15-18 
02.06.15 bestyrelsesmøde i Domus kl15.15-18, middag bagefter 
24.8.kl15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15.15-18 med fagområderne+DKO 
21.10.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15.15-18 
11.11.15 bestyrelsemøde i forbindelse med årsmødet. 
Årsmøde 12.-14.11- 
16.12.15 bestyrelsesmøde i domus med fagområderne+DKO kl 15.15-18. middag bagefter.  
 
 

10. evt: 
Scandinavian surgical society, der er møde i næste uge: der er interesse ang simulator-træning 
af uddannelsessøgende.  
I region H er simultortræning obligatorisk, i region Nord/midt tilbydes simulatortræning. JD 
obligatorisk simulatortræning bør skrives ind i målbeskrivelse, således at uddannelsessøgende i 
hele landet tilbydes samme uddannelse. 
 
CEKU er blevet UEMS-ceritficeret. 
 
 

 
Region sjælland har lagt den brystkirurgiske afdeling ind under plastik kirurgisk afdeling og 
derved har brystkirurgien i region sjælland fået en ikke fagområdeuddannet ledelse. Man kunne 
ønske sig en specialeansvarlig på området med fagområdeuddannelse inden for brystkirurgi. 
Emnet tages op til videre debat til næste bestyrelsesmøde 12.5.15, hvor 
fagområdeformændene er indbudt. 
 
Opfølgningsprogram for tyk og endetarmskræft reduceres: 
Tages op til mødet med fagområderne d.12.5.15 
TS sætter det på dagsordenen 
 

 
 

 
 
mvh 
Trine Stigaard, lægelig sekretær 
 
 
 


