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Formandsberetning 

2017-2018 

Dansk Kirurgisk Selskabs Ordinære Generalforsamling torsdag den 08.11.2018 

 

Dette er årets beretning til medlemmerne af Dansk Kirurgisk Selskab om aktiviteterne i Selskabet det 
forgangne år. For beskrivelse af det store arbejde der udføres i vores udvalg og fagområder henvises der til 
de respektive beretninger. 

Ved seneste opgørelse havde selskabet 865 medlemmer. Det er ikke muligt at sammenligne med 2017, da 
Lægeforeningen på daværende tidspunkt overgik til en ny registreringsmåde. Data mangler derfor.  

Medlemmer afgået ved døden 2017-2018: 

Navn  Dødsdato  Fødselsdato 
 

Jens Olav Søndergaard  2/1-2018   24.11.1946 
Stig Bryde Andersen  4/1-2018  18.05.1927 
Christen Krag   19/1-2018  13.05.1946 
Poul Gundtoft  19/3-2018  15.11.1933 
Inge Reimann   18/5-2018  21.12.1927 
Eric Hinding   15/6-2018  01.04.1932 
Harald Møller Nielsen  15/6-2018  11.09.1926 
Asger Bisgaard Pedersen  15/6-2018  29.09.1940 
Flemming Rasmussen  15/6-2018   01.03.1928 
Aksel Eegholm  15/6-2018  21.06.1928 
Svend Bertelsen  19/6-2018   01.01.1928 
Søren Skovgaard  19/6-2018   15.03.1934 
Torben Weeke  19/6-2018  30.03.1930 
Niels Hagelskjær  19/6-2018  31.12.1924 
Poul Lauridsen  3/7-2018  01.04.1929 
Niels Erik Bille Brahe  10/9-2018  02.02.1940 
Lars Ib Andersen  3/10-2018  12.01.1950 
Jørn Gram-Hansen  8/10-2018  28.02.1954 
 

Æret være deres minde 

Nye medlemmer: 

november 2017 

• Sham Husein 
• Maja Thygesen 
• Peter Bondeven 
• Daniela Renata Wirtz 
• Mozammil Iqbal 
• Morten Rose Frederiksen 
• Kristine Cederstrøm Larsen 
• Tina Arnt Sørensen 
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november 2018 

• Anne-Sofie Greve 
• Luit Penninga 
• Magnus Ploug 
• Gitte Aabye Olsen 
• Lisa Alling 
• Katrine Kanstrup 
• Anders Sørensen 
• Bekir Namiq Mohammed Ameen 
• Tobias Boest 
• Donika Pupovici 
• Cecilie Hübner 
• Karina Kruhl Jensen 
• Johanne Koba Risager 
• Johan Rolschau 
• Bo Rud 

 
Det er vigtigt at opfordre alle yngre kollegaer til at melde sig ind i selskabet for at få en betydningsfuld 
slagkraftig organisation med bred repræsentation. 
 
Certificeringer i 2018: 
 
Kolorektal kirurgi 

• Rozy Eckardt 
• Shadi Andos 
• Mark Bremholm Ellebæk 
• Søren Kjær 

 
Brystkirurgi 

• Frea Perdawood 
• Soria Totakhail Azizi 
• Gihan Al-Gameel 
• Thomas Foged 

 
Akutkirurgi 

• Peter Olsen Svenningsen 
• Lars Bo Svendsen 

 
ECV-kirurgi 
Lisbeth E. Hvolris 

 

Selskabets møder og aktiviteter: 

Først vil jeg bruge lejligheden til at takke medlemmerne af selskabet, der har brugt mange timer og energi 
på at arbejde til gavn for kirurgien i Danmark. Det drejer sig om medlemmerne af de mange råd og udvalg, 
medlemmer i styregrupper og arbejdsgrupper, fagområdebestyrelser og de mange andre, som bruger deres 
fritid på disse opgaver. Det er et meget vigtigt arbejde, som har stor værdi for de kirurgiske patienter og 
vores fag generelt. 
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Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling ændret ved nyvalg, som vores vedtægter tilsiger. Idet 
forgangne år har bestyrelsen været lidt ramt at de mere pressede forhold på de enkelte afdelinger, hvilket 
bl.a. har ført til at vores nyvalgte næstformand trækker sig, og posten genbesættes på vores kommende 
generalforsamling. I mit første år som formand har jeg, trods forudgående 3 år som menigt 
bestyrelsesmedlem, været overrasket over den store interesse der er fra råd, styrelser, organisationer, 
andre enheder og personer. Et tidskrævende arbejde ved siden af den almindelige møde-aktivitet. 
Bestyrelsen og jeg har, som de foregående år, besvaret og fulgt op, hvor det har været påkrævet. Måske 
opgaven har været større i det forgangne år, måske det også kan tillægges ekstraordinært tabt viden og 
historik med de personer, som stoppede. I løbet af året har det derfor været nødvendigt at styrke vores 
selskab med en oprustning af vores sekretariats funktion. Selskabet har vores kendte sekretær funktion 
forankret på RH og en lægelig sekretær i bestyrelsen. Vi har valgt at tilkøbe mere sekretærfunktion til 
sagsgangsstyring og arkivering. Da vi er et murstensløst selskab, har vi blandt andet påbegyndt en 
videreudvikling af vores DropBox kontor/arkiv. Endvidere har vi valgt at have vores sekretær tilstede til 
bestyrelsesmøderne. Vi har indført sags håndtering på forskellige niveauer, og ændret interne 
arbejdsstrukturer, således at vi fremadrettet vil være mere smidige og handlekraftige. Vi håber, at det 
kommer til udtryk ved, at vi fremover igen får mere tid til nytænkning til styrkelse og gavn for kirurgien i 
Danmark. Generalforsamlingens punkt om endoskopi under Dansk Kirurgisk selskab kan ses som et udtryk 
for dette. Skal endoskopien i Danmark styrkes ved etablering af et fast udvalg? Er der grundlag for et nyt 
fagområde kaldet ”Endoskopi”?  

 

Fagområderne:  

Bestyrelsen og fagområde formændene mødes planmæssigt nogle gange om året, og samarbejdet er 
glimrende. Fagområderne er almindelig anerkendt i kirurgien. Ovenfor ses antallet af ny-certificerede ila 
det forgangne år. Det er selskabets opfattelse at vores medlemmer bør søge mod et fagområde. Vores 
nyeste fagområde Akutkirurgi forventes nok i fremtiden at blive vores største fagområde.  Akutkirurgi er 
begyndt at certificere akutkirurger, ligesom der begynder at dukke videreuddannelsesstillinger på samme i 
stillingsopslagene. Bestyrelsen har i det forgangne år opfordret Region Øst til at følge region Nord og Syd 
ved at oprette et antal kolorektale fellowship stillinger, som er to årige stillinger på 
afdelingslægeniveau, med ansættelse på to forskellige kolorektalkirurgiske afdelinger. Vi afventer 
forsat svar på vores henvendelse.  

Der henvises til beretningerne under de enkelte fagområder.   

 

Internationale Samarbejde:  

DKS er repræsenteret i Nordisk Kirurgisk Forening, hvor vores formandskab udløb sidste år. DKS arbejder på 
at styrke netværket og indflydelsen i UEMS Section of Surgery. 

Vi opfodrer alle kirurgiske speciallæger til at søge en Europæisk certificering, så man kan dokumentere sit 
specialistkompetenceniveau og vise befolkningen at Danske Kirurger har et kompetenceniveau, der som 
minimum matcher andre europæiske specialister. Den europæiske postgraduate fagområdecertificering 
kaldes:  Fellow of European Board of Surgery (FEBS). 
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Hjemmeside - facebook: 

Selskabets hjemmeside har fundet sin endelige form. Med afgangen af den forrige og utilstrækkelige 
hjemmeside forsvandt en del af selskabets filer. Hjemmesiden før nuværende var en 
overgangshjemmeside, og vi har brugt diverse feedback mails etc. til udformningen af vores nuværende 
hjemmeside, som vi er meget glade for. Vi har engageret et ungt og dynamisk firma, som sikrer os de 
muligheder, der har været efterlyst for upload og annoncering, samt tilgængelighed af oplysninger. 
Fagområderne har mulighed for selv at foretage sig noget, eller kan det gøres via vores udbydere. 
Yderligere input og ideer modtages fortsat gerne.  

Mål for 2019:  

Videreuddannelse er et prioriteret emne for bestyrelsen. Der kommer i begyndelsen af 2019 et fælles 
kursus arrangeret sammen med vores medicinske kollegaer. Senere på foråret kommer næste arrangement 
arrangeret i fællesskab med Olympus. Det er vores erklærede strategi, at vi ved et aktivt samarbejde med 
industrien muliggør at skabe interessante efter-/videre-uddannelsestilbud for vores medlemmer. 

Fortsat fokus på den kirurgiske uddannelse og fagområdecertificering. 

Årsmødet er selskabets flagskib, og vi vil evaluere tiltagene ved dette års møde mhp at gøre årsmødet 
endnu mere attraktivt for medlemmerne, og ikke mindst for de ledende overlæger, således at 
mulighederne for medlemmernes deltagelse vokser. 

 
 
Flemming H. Dall 
Formand, Dansk Kirurgisk Selskab 
 
 
 

 

 


