
 

 

1 Dagsorden DKS-bestyrelsesmøde den 07.03.2019 

Til stede: 
Inge Bernstein, Trine Stigaard, Jens Hillingsø Kristin Steinthorsdottir, Flemming Dall, Gitte Frøsig 
Petersen. 
 
Afbud: Michael Hareskov, Ute Hoyer 
 
 

 
Bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab den 07.03.2019 kl. 15.15 – 18.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.01.2019 

 

Godkendt. Lægges på hjemmesiden. 

 

2. Meddelelser fra formanden 

gennemgang af sagsarket 

• SV: Tilsidesættelse af ansættelsesprocedurer: manglende svar på tidligere fremsendt brev: 
sendt til bestyrelsen. JH svaret 24.01.19 - svar fra LVS afventer 

 
Jens har rykket for svaret d.d. LVS ved godt, de ikke har svaret og anerkender, at der kunne ligge 
et problem. Vi afventer svar og holder punktet på sagsstyringsarket indtil vi har modtaget det.  
  

• Håndtering af hernier jf. specialeplanen. Fagområdet akut kommenteret 12.02.2019 
 
Der skrives svar til Jesper Durup: DKS mener, at lokale visitationsretningslinjer ikke er noget, der 
skal håndteres via Dansk Kirurgisk Selskab. Og at det er det, vi har svaret til SST.  
Gitte svarer Jesper.  
Svar sendt 10.03.2019. 
  

• VS: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og 
tandlæger i offentlig høring 

 
Ingen kommentarer fra DKS. Håndteres af LVS. 
  

• Udpegning til arbejdsgruppe vedrørende retningslinjer af ’Iltbehandling til akutte voksne 
patienter 

 
Sendes til akut-området.  
Sendt den 08.03.2019. Akutområdet udpeger medlem. 
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• Instrukser/Vejledninger, fremtidigt samarbejde 
 
DKS vil opfordre de to fagområder til at tale sammen fremadrettet, DKS ønsker man arbejder 
sammen og det må være grundtonen.  
 
Punktet tages på til næste bestyrelsesmøde med fagområderne, hvor overlap af lignende karakter 
drøftes generelt, så der kan skabes konsensus om vejen fremadrettet mhp. at styrke 
samarbejdet. Ovenstående laves som en høring hele bordet rundt, så alle fagområder høres. 
Såfremt der opstår uenighed, vil DKS bestyrelse gerne udbede sig et forslag til løsningsmodel og 
tilbyder også at være moderator ved et møde mellem parterne.  
 
Konklusion 
FD skriver til Lene Iversen og til Peter Svenningsen om, at det er et relevant område og da det 
omhandler både det maligne og benigne vil det være rimeligt om det foregår som et samarbejde. 
Det tages på ved næste møde, hvor man hører alle fagområder om der er lignende situationer.  
 
 

• ESDE survey for esophageal surgery 
 
Sandro M. svares via Jens og Gitte. Undersøgelsen skal videresendes til Lars Bo og Lone Susanne 
samt til thoraxkirurgisk selskab.  
Brev sendt den 10.03.2019. 
 
 

• Høring fra Datatilsynet over udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger – evt. 
svar LVS 11. marts kl. 15. 

 
Vi skal undersøge om der er kommet svar på vores tidligere henvendelse vedr. studerende og 
deres rettigheder.  
 
Ellers ingen kommentarer.  

 

Forslag til dagsorden til kommende møde med DSGH fra DSGH 

 
- Kommissorium for guidelineudvalget 
- Fælles DKS/DSGH uddannelsesdag – mødet d. 11. jan var en stor succes. Hvordan gør vi 

fremover? Nye møder? Frekvens? Emner? 
- Koloskopiuddannelsen 

 
JH: Bevægelse i koloskopi-uddannelsen. Ved screeningsskopier god udd. For koloskopisygepl. DKS 
kommenterede og fik ikke noget ud af det til lægerne. Årsrapporten har været drøftet og det er 
indstillet til RegionH at man opretter en regelret screenings-skopiuddannelse til læger. 
Det er observeret, at polyp-detection-rate (bedste mål for kvalitet) der har man opdaget, at man 
skal sikre sig, at patologerne taler det samme sprog da der var stor forskel på hvordan man ratede 
sine polypper. Uddannelsen er indstillet af SFR mellem kirurger og medicinere.  
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Optimalt at indgå i samarbejde med medicinerne, så vi kan få en ordentlig uddannelse.  
 
FD: uddannelsesdagen – den skal vi have mere turbo på.  
JH: vi har tidligere været nødt til at nedlægge den grundet økonomi og faldende deltagerantal. 
Derfor skal vi se et regnskab for det samt data for deltagerantal m.m.  
Der mangler tilbagemelding fra MH og det er vist DKS der står for arrangementet næste gang. 
 
Emner til uddannelsesdagen kunne være:  

• IBD og pancreas 

• Ulcus/divertikulit 

• Leverområdet 

• Øvre GI-blødning. 
 
Hvis det har været en stor succes skal vi have planlagt de næste 3-4 møder emnemæssigt og hvem 
der står for hvad. Evt. med et fast rul over 4 møder, så emnerækken går igen.  
 
10.032019: DSGH har fået besked om, at vi er enige i punkter til dagsordenen. 

 

Fra forrige B-møde 

 
Diverse forespørgsler fra sekretariatet og udestående sager: 

• skabeloner standarder til fagområdebestyrelsesstillinger samt orientering via 
hjemmesiden og mails til medlemmerne. mail fra kim Laugesen:  
Skabelon skal udarbejdes.  
 

• hvem skal arrangere workshops i samarbejde med industrien ved årsmødet 2019?? 
 
FD: Forslag: kick-off møde onsdag eftermiddag og sideløbende workshops torsdag og fredag, men 
det kræver vi når op på mellem 450-500 deltagere, før det er bæredygtigt. Der har været 
interesse for sideløbende workshops fra industrien.  
 
Generel debat om konsekvensen af dette: vil folk have svært at vælge? Vil det konflikte med 
fagområderne.  
 
Debat om hvad der kan trække folk til kick-off møde om onsdagen? Og så droppe workshops 
onsdag.  
 
Hvad kan vi få af lokaler? Forhåndsreservering af 3 lokaler. Gitte tager kontakt til hotellet og så 
drøfter vi det derfra.  
 
JH: kan man lave en workshop på RH eller Panum i samarbejde med Cames? 2 x 2 timer og vet-lab 
samt de skal sørge for transporten og hensyntagen til pauserne. Samt hænges op på et 
grisekursus eller andet senere?  
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Flemming står som kontaktperson for workshops. Jens er stand by.  
 
Obs. Referatet fra mødet med industrien skal lægges i dropbox. 
 
 

• FESTEN - hvor skal den holdes henne? Vi har sal på KU, men der må ikke spilles musik. 
Har også booket Moltkes, men om fredagen for en sikkerheds skyld.  

 
Kristin og Trine overvejer Søpavillionen, Langelinjepavillionen, Nationalmuseet, den blå planet, 
kødbyen osv.  
 
Kristin er festansvarlig og kontakter en DJ.  
 

• Udpegning DBCG - Tove Filtenborg. DKS godkender.  
Besked sendt til Niels Bentzon og Henrik Flyger med c.c. til Tove Filtenborg 10.03.2019. 

• Udpegning DCCG - Mads Klein/Orhan Bulut.  
DKS indstiller Mads Klein mhp. fremtidssikring, generationsskifte.  
Besked sendt til Lene Iversen og Mads Klein den 10.03.  

 

SMS fra Ole Roikjær: Udfordringen med Mads om man skal være speciallæge - er der 
noget i retningslinjerne om man skal være det. Det er der ikke og vi er enige om, at det 
bliver Mads Klein.  

 

3. Meddelelser fra næstformanden 

Ledelsesemner i forbindelse med LVS årsmøde. Skal den lægefaglige ledelse bringes i spil som 
emne til DKS årsmøde? Ved den første fælles session – generelt for alle fagområder – 
inspiration at hente på 100 års jubilæet ved LVS.  
Det interessante var Amanda H. Goodall, der holdt foredrag om hvorfor fagprofessionel 
ledelse giver mest mening.  
Fremragende foredragsholder er udmeldingen fra KS og JH. 
 
IB: link bedes fremsendt til IB så vi kan tage kontakt til hende. Marie Krabbe har rigtig god 
kontakt til hende. JH kan også være med til at etablere kontakten. 
 
Generel drøftelse af de ledelsesmæssige udfordringer i lægeverdenen.  
 
Amanda H. Goodall forventes som solo-oplægsholder. 
 
KS: forespørger til DASAIM og hvor den landede? Kan de inviteres med til dette? Deres 
bestyrelse skal inviteres med.  
 
IB: Skal vi gøre noget mere i relation til DASAIM – vi prøvede at arrangere noget med dem 
sidste år, men bestyrelsen trak sig selvom vi var langt i beslutningen.  
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Vi kunne godt proaktivt tage kontakt til dem om vi kan lave en fælles session i 2020? Og vi 
spørger gennem bestyrelsen denne gang.  
 
JH: Skal vi spørge om de har lyst til at lave en halv dag sammen med DKS med fælles program? 
Ledelse som et af emnerne og det kan udbydes til deres medlemmer? Som et godt tilbud?  
 
IB tager kontakt til DASAIM og spørger om det har interesse.  
 
JH: Vejledningen omkring instruks til postere og foredrag skal lægges ud med det samme. Skal 
være tilgængeligt året rundt. Evt. som fast punkt så det er nemt at finde. Obs. For datoer – 
antallet af posterpræsentationer afhænger af tiden. 
Et vist antal udvælges til oral præsentation og derefter til posterpræsentationer og de sidste 
til postere.  Gitte finder vejledningen, og tjekker med Inge om vi allerede nu kan begynde at 
sætte en dato på. 
 
Evt. kan man give en rabat for de, der har en poster med i forhold til festen. Første forfatteren 
på posteren (hvis det er en yngre læge), får halv pris på festen.  
 
JH: få arrangeret de unge til at lave en workshop/session i relation til årsmødet med 
uddannelsesmæssigt indhold. Der arbejdes hen imod dette til 2020. Jens clearer med Hanne 
Tønnesen. Og der tænkes 2 sessioner.  
 

4. Meddelelser fra menigt medlem 

Nihil. Ikke til stede.  

 

5. Meddelelser fra generalsekretæren 
 

Årsmødet 2019: drøftelsen om de fælles sessioner – afhængigt af lokalerne.  
JH: hvornår skal programmet lægges færdigt? Programmet skal helst være klart omkring 1. 
maj. Fagområderne skal i gang. I hvert fald som det mindste rammeprogrammet.  
Gitte tager fat i fagområderne og beder dem komme i gang. Inklusive muligheden for at få en 
europæisk foredragsholder. Dette finansieres af DKS. De får tidsmæssigt samme ramme som 
forrige år. Råskitsen fremsendes til dem.  
Først til mølle levering af program får mulighed for selv at væge timeslots. IB tjekker op på om 
det er muligt.  
Programmet skal være klart den 09.05 så det kan gennemgås ved mødet med fagområderne.  
 
Køster-legatet kan bruges til at hyre udenlandske gæsteforelæsere, kan fagområderne byde 
ind med hvem de ønsker til dette?? Kan vi tilstræbe, at alle fagområder har mulighed for at 
invitere en europæisk foredragsholder.  
 
Hvad skal underholdningselementet være om onsdagen? FD ønsker rytteriet.  
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6. Meddelelser fra sekretæren 

 

Både IB og TS går af ved næstkommende generalforsamling. Der skal findes ny 

generalsekretær og lægefaglig sekretær. Dette skal drøftes ved overdragelsesmødet.  

JH forespørger om der er nye kandidater og vil gerne forsøge at finde en faglig sekretær. 

Skal der laves et oplæg om hvordan det skal være fremadrettet?  

Afhænger af evalueringen af det virtuelle sekretariat.  

 

IB har et forslag til generalsekretær, som kan drøftes videre på overdragelsesmødet. 

 

JH: plan for ny struktur laves. Kan vi slå de to stillinger op og få potentielle kandidater? Det 

vil måske være mere demokratisk? 

 

KS: Der er intet i vedtægterne omkring geografiske forhold, og bør man regulere det ind? 

 

IB: Bestyrelsen plejer at komme med forslag – skal vi opfordre flere til at søge?  

 

Foreløbig konklusion: 

Revurdering af bestyrelsesskema med dato for hvornår man er trådt ind, hvornår går man 

af og en bemærkning om, at posten er ved at være ledig og kan genbesættes.  

Gitte tilretter – så kan det godkendes efterfølgende.  

Sendt til bestyrelsen den 10.03.2019.  

 

TS deltager ikke den 04.04 – skal der bestilles bord? Ja – det skal der gøres. TS bestiller 

bord. 

 

Fra Gitte Eggers fra DOS har det været løftet, at lejen af lokalerne her i Domus Medica er 

blevet dyrere. Men vi kan jo godt nøjes med et væsentligt mindre lokale. 

 

Vi undersøger priserne. Vi beder UH om at tjekke regningen og Gitte forespørger omkring 

hvad der skal betales for den store sal.  

 

NÆSTE STORE MØDEDAG ER DEN 19.09 – (TORSDAG).  

 

7. Meddelelser fra kassereren 

 Nihil. Ikke til stede. 
 

8. Hjemmesiden 

Der arbejdes løbende på at gøre den bedre. 
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9. Certificeringer 

 

Nye medlemmer til DKS: 

• Lars Jensen 

• Thomas Mortensen 

 

10. Eventuelt  

 

Nihil. 
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Årshjul for DKS møder med kommende mødedatoer: 

 

Måned: Møde-type: Deltagere: Datoer 2019 
(forslag) 

Januar/februar DKS møde Bestyrelsen 24.01.2019 

Marts Store mødedag uge 10-
11 med efterfølgende B-
møde 

Kirurgiske specialers 
fællesråd 
Kirurgisk Forum 
Bestyrelsen 
Evaluering af årsmøde 
med industrien 

07.03.2019 
(DOS indkalder 
til kir. forum) 

April DKS-møde med DSGH DSGH 
Bestyrelsen 

04.04.2019 

April Overdragelsesmøde Bestyrelsen 26.-27.04.2019 

Maj Fællesmøde Fagområdeformænd 
DKO 
Uddannelsesudvalget 
Bestyrelsen 

09.05.2019 

Juni DKS-møde (ved behov) Bestyrelsen 13.06.2019 

September Store mødedag med 
efterfølgende B-møde 

Kirurgiske specialers 
fællesråd 
Kirurgisk Forum 
Bestyrelsen 

12.09.2019 

Oktober Fællesmøde Fagområdeformænd 
DKO 
Uddannelsesudvalget 
Bestyrelsen 

10.10.2019 

November Årsmøde Bestyrelsesmøde dag 1 30.10.2019 

December Fællesmøde inklusive 
evalueringsmøde og 
planlægningsmøder 
vedr. årsmødet 

Fagområdeformænd 
DKO 
Uddannelsesudvalget 
Bestyrelsen 

12.12.2019 

 

 


