
 
       
       
       
             
    
 
Tilstede: 
 Inge Bernstein(IB), Trine Stigaard(TS), Jesper Durup(JD), Nis Schlesinger(NS), Henrik Jørgensen(HJ), 
Ole Roikjær(OR), Peter Nørregaard(PN), Morten Togsverd-Bo(MTB), Jan Struckman(JS). 
 
Afbud: 
Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Henrik Flyger, Niels Bentzon, Jørgen Thorup  

 
 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab i Domus Medica 21.8.15 kl 13.30-17.00 

 

 

 
Godkendelse af referat fra bestyrelsemødet d.02.0615 

 
 Ang punktet om liste over certificerede speciallæger. Gitte skal lave database til 
certificerede læger, efterfølgende kan fagområderne sende lister til Gitte.  
 

Nyt fra fagområderne: 
 
Colorectal: 
Colorektal certificering:  
Gerne 2 gange årligt, man ser gerne at UEMS eksamenen tages. 
 
ECV:  
Ændring i ECV´s bestyrelse. 
Peter rask trækker sig 
Frederik Helgstrand var yl-repræsentant. 
Disse to poster skal slås op på hjemmesiden. 
 
Primo november 2015 afholdes den første UEMS eksamen i Stockholm. Der så vidt vides 
ingen danske kandidater. Eksamenen annonceres på UEMS´ hjemmeside. 
 
Certificering af fedmekirurger: 
Debateres på baggrund en mailkorrespondance mellem Viggo Christiansen, Astrid Boilesen, 
Lars Bo Svendsen, Lone Susanne Jensen og Jesper Durup. 
 
JD:  Fagområdet ECV indeholder både malign og benign kirurgi. Således er fedme- og reflux 
kirurgi samt hiatushernier ekspertområder herunder. Tanken er at ekspertområder kan 
tilgås efter fagområde certificering. Det er af stor værdi at ECV-kirurgen er bredt funderet 
med kendskab til både benign og malig kirurgi. 
 

 



Der er ikke enighed om dette, Viggo Kristiansen og Astrid Boilesen er ikke enig i at 
specialisering i fedmekirurgi skal indebære ECV-eksamenen. 
 
Da der er stor uenighed om dette vil DKS´bestyrelse indbyde fedmekirurgerne og ECV´s 
fagområde bestyrelse til et bestyrelsesmøde i det nye år mhp drøftelse af ovenstående, 
datoen er ikke fastlgt. 
 
PN: HPB har haft en lignende diskussion mht lever og pancreas. Kirurgerne har valgt retning 
inden eksamenen, men  kan godt bestå alligevel. 
 
Børnekirugi: 
 
Afbud 
 
Mammakirurgi: 
 
Afbud 
 
Generel: 
 
MTB: der arbejdes med tilpasning af UEMS eksamenen til danske forhold.  
Der er i fagområdet talt om NKR. For nuværende er fedme valgt af SST til NKR. Næste gang 
DKS forsøge at for en NKR inden for generel. 
 
HPB: 
 
PN: DMCG retningslinien for cholangiocarcinom udkommer snart 
Certificering, Kirurgerne der allerede har arbejdet mange år indenfor specialet skal ansøge 
og de yngre skal til eksamen. De to der har været til eksamen, og dumpede, skal 
reekamineres.  
 
DKO 
JS: Der bliver 2 grene i speciallæge praksis inden for kirurgien. 
Gastrokirurgi og urologi 
Karkirurger får ikke love at købe praksis mere. Dvs af varicekirurgien vil langsomt forsvinde 
fra praksis i takt med, at dem der foretager det nu går på penssion. 
 
DKO´s legat kan ansøges med frist pr 1.10.15. Ansøgeren skal være  medlem af DKO. 

 
1. Meddelelser fra formanden: 

 
Thue Bisgaard har henvendt sig til selskabet igen ang DAVOS-kurset, som har mistet en del 
af sponsorerne. 
Det besluttes, at Davos kurset kan annoceres på hjemmesiden ligesom andre kurser som 
DKS anbefaler. Det vil være for økonomisk tungt for afdelingerne at inkludere DAVOS som 
et A-kursus. 
Der sendes svar til Thue Bisgaard ang dette. 

 
 
 
DPCGs halvsrapport: 



TO 
 
Ætsningsskader: 
Inge Bøtker er godkendt. 
 
Doctors only mobile communication and networking app to DKS: 
Appén finds kun til apple, hvilket begrænser dens brug. De der har iphones vil downloade 
den og finde ud af om det er noget vi kan anbefale til vore medlemmer. 
 
Kommisorium for fælles guidelineudvalg for DSGH og DKS, ændringer: 
Godkendes uden kommentarer. 
 
Udlevering af medlemmerne mail adresser: 
Udlevering af medlemmernes mail adresser må ikke foregå. 
Da DKS finder spørge skemaet relevant kan det udsendes til medlemmerne via Gitte 
Petersen. 
 
Marie og August Krogh prisen: 
DKS vil gerne indstille professor, overlæge, dr med Jakob Rosenberg.  
 
Repræsentanter fra specialeselskabet til ansættelsesudvalgene: 
JD og IB sidder som repræsentanter. 
Region øst: Kristin Steintorsdottir (HU Hillerød) 
Region Syd: Mikkel Holm (HU Aabenraa) 
Region Nord: Der arbejdes på at finde en i region Nord 
 
Godkendelse af repræsentant i Sarkomgruppen: 
Knud Thygesen, godkendes som medlem af sarkomgruppen. 

 
FAM rapporten version 2: 
Bestyrelsen er enig om af FAM rapporten er blevet rigtig god. 
Godkendes, der er enkelte rettelser, så rapporten sendes til korrektur. 
 
Når rapporten er helt færdig skal den udsendes bredt. 
NS laver en liste over hvor rapporten skal sendes hen. Rundsender den til bestyrelse, så der 
kan suppleres med flere, hvis det er nødvendigt. 
FAM-rapporten skal også ud på hjemmesiden. 
 
Brystkirurgerne har udpeget en repræsentant UEMS. Det er Niels Bentzon 
 
Store møde dag 15.9.15: 
Der er ikke kommet forslag til emner til mødet fra de øvrige skærende specialer. DKS har 
ikke umiddelbart nogle emner. 
JD vil forhøre sig hos de øvrige skærende specialer og hvis der ikke er nogen emner vil 
mødet blive aflyst 
 
Colonscreening: 
JD udfærdiger et resume af forløbet med enqueten og svaret fra regionerne til 
hjemmesiden.  
Der planlægges opfølgning med en enquete i det nye år. 
 



JH har deltaget danske regioners udvalg for sundhedsdata. 
 
JH og FD blev indstillet til SST´s kræftudvalg. JH er udvalgt af LVS 
 
Skattevæsnet: videnskabelige selskaber skal være momspligtige….. 
LVS kører det. 
 
FAS holder årsmøde: 2.10. ang kvantitet og kvalitet. JD kan ikke deltage, hvem skal så???? 
 
 
Maveknappen: 
JD har svaret, når det anvendes som fedmeindgreb, skal det også monitoreres som de 
øvrige fedmeindgreb. 
 

 
Olympus´ rejselegat: 
Olympus har bedt om at endoskopiudvalget udpeger en kandidat. 
 
WGO 2019: 
WGO vil gerne til København i 2019. Der er møde med wonderful Copenhagen. De har 
inviteret 2 kirurger, men der er var ingen der kunne. 
  
 
Køster fonden: 
 Bestyrelsen i Køster Fonden har nu accepteret uddelingen overgår til DKS. Med baggrund i 
at der kun ganske langsomt akkumuleres uddelingsmidler bør der ikke uddeles penge hvert 
år. Aktuelt er der 50.000 til rådighed og man kunne derfor 
Invitere en øvre GI foredragsholder / traumekirurg til næste år, 2016 og uddele et rejselegat 
på 3x10.000 over de næste 3 år 
Køster var overkirurg på BBH, lavede den første thoracoabdominale esophagus i DK og var 
krigskirurg med de engelske tropper i ww2. Han var samtidig svært medvirkende til at BBH 
havde en stor rolle under evakueringen af jøderne 
 
NKR for fedme: 
Der skal findes en der kan frikøbes i 3 mdr. 
Viggo Christiansen er gået i gang med at lede. 
DKS vil foreslå Sara Danshøj, der er i gang med at skrive phd i fedmekirurgi. Der skrives en 
mail til Viggo ang dette. 
 
 
 
 

 
2. Meddelelser fra næstformand: 

Nihil 
 
 
 

3. Meddelelser fra formand ex officio: 
afbud 

 



4. Meddelelser fra generalsekretæren: 
 
 Årsmødet 2015, programmet ligger på hjemmesiden. Programmet er ved at være færdigt 
og ser rigtig godt ud. 
 

5. Meddelelser fra sekretæren: 
Pva HF, der har meldt afbud. 
 
Ang overdragelsesmødet på Henne Kirkeby kro.  
Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt, at det planlægges i april 2016. 
HF har booket d.9.-10.4.2016. til bestyrelsesmedlemmerne og ægtefæller.  

 
Ang investering af DKS´ penge: 
 Investering af DKS penge. Det er sådan at vi igennem mange år har haft 250.000 kr. stående på en 
almindelig bankbog i LPB, som en sikkerhed. Det er sådan at det i dag koster penge at have disse 
midler stående dvs. renten er 0% på disse penge og der er lidt gebyrer. Derfor har jeg valgt at 
sætte disse penge over på en portefølgepleje ordning ligesom den vi har til vores pensioner. Dette 
er dog virksomhedsordningen der er lidt mere sikker og konservativ mht. mængden af obligationer 
40% + 60% aktier end vores pensioner der ofte er 30+70. Da vi samtidig har akkumuleret lidt 
penge efter sidste årsmøde har jeg taget yderligere 250.000 fra vores bankkonto over på denne 
ordning, således at vi samlet har sat 500.000 kr. ind på denne ordning. Jeg har diskuteret det med 
banken (LPB) og de og jeg mener det er det ansvarlige at gøre frem for at lade pengene smuldre 
langsomt. Desuden mener jeg det er rart at have 500.000 i sikkerhed, hvis et årsmøde skulle gå 
helt galt og blive uden sponsor indtægter. Jeg har sat transaktionen i gang , men endnu ikke 
skrevet under da det kræver bestyrelsens samtykke, hvilket betyder at beslutningen evt. forud 
gået af denne tekst skal fremgå af et bestyrelsesreferat. 
  
Bestyrelsen tilslutter sig ovenstående. 
 
 

6. Meddelelser fra kassereren:   
Afbud 

 
7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:     

Der arbejdes videre med målbeskrivelsen og implementeringsplan, hvor der planlægges 
”roadshow”. Med rundrejse til afdelingerne mhp orientering af den nye målbeskrivelse. 
JD tilføjer, at der af stor vigtighed, at der udarbejdes en implementeringsplan og en 
monitoreringsplan. 
 
           
        
    Mødedatoer:  
 

 
21.10.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15.15-18, med fagområdet generelkirugis bestyrelse. 
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. 

   
 
 



8. evt 
hvor står DKS i debatten om den meget dyre medicin. Da det primært bruges på medicinsk 
afdelinger og tilfalder der så færre midler til de kirurgiske afdelinger.  
JD: DKS må agere en form for vagthund og følge med i sagen. Komme med udspil hvis der 
mistænkes feks kvalitetsskred på kirurgiske afdelinger som en del af de høje medicinpriser 
 

 
 

 
mvh 
Trine Stigaard, lægelig sekretær 
 
 
 


