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Til: 
Inge Bernstein, Jens Hillingsø, Gitte Frøsig Petersen, Trine Stigaard, Michael Hareskov, Randi Beier-
Holgersen, Ole Roikjær, Lars Bo Svendsen, Jan Struckmann 
 
Afbud: Flemming Dall, Ute Hoyer, Jørgen Mogens Thorup, Kristin Steinthorsdottir, Peter Svenningsen, Peter 
Nørgaard, Niels Bentzon 
 
 
Referat i henhold til dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26.04.2019 
 

Kommentarer til referatet: obs. for diskrepans i tidsperioder omkring begrænsning.  
Ellers godkendes referatet.  
 

2. Meddelelser fra formanden 
 

Sager fra sagsstyringsarket: 
 
Fwd: Instrukser/Vejledninger, fremtidigt samarbejde. FD skriver til Lene og Peter S./Anders vedr. 
samarbejde + på møde med fagområderne 
 
Der blev sendt brev fra FD til begge. Det var tanken, at der skulle have været debat omkring dette i 
dag, men grundet mange afbud droppes dette.  
 
Mammakirurgi og inspektorer. også drøftet ved DKS bestyrelsesmøde den 26.04.19. Der nedsættes 
et udvalg. Se ref. fra 26.04.19. JH; KS; IB, FD; medlem af udvalget. Repræsentant fra mamma skal 
findes.  
 
Debat om der skulle være en egentlig mammakirurgisk uddannelse. Drøftet ved DKS B-møde den 
26.04.19, hvor der blev efterlyst flere data på området som grundlag for at komme videre.  
IB har været til møde i regionN med drøftelse af hoveduddannelsen med 18-24-18 fordeling, hvor 
mammakirurgien lægges i starten af uddannelsen mhp. rekruttering til feltet.  
I øst ligger opholdet tidligt i forløbet, men det er ikke populært, hverken kurset eller opholdet på 
mammakirurgisk afdeling. Der debatteres om fagområdet er korrekt placeret og om det reelt burde 
høre inde under plastikkirurgien. Igen drøftes, at området er ideelt for mange grundet lav 
vagtbelastning og gode forskningsmuligheder, hvorfor det kan undre, det er så svært at rekruttere 
og hvad der så kan gøres.  
 
Som ovenfor anført har DKS besluttet, at der skal nedsættes et udvalg. Der mangler et medlem fra 
mammakirurgien. RB meddeler, at hun også gerne deltager i udvalget.  
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Konklusion: 
Vi beder Niels Bentzon, Henrik Flyger og Ute Hoyer finde en værdig repræsentant til udvalget 
snarest muligt.  
Desuden deltager Randi Beyer Holgersen.  
Gitte skriver til dem på vegne af FD.  
 
 
Opbevaring af data i forhold til kursistdatabase - hvordan gør vi det sikrest muligt?  Der tages også 
kontakt til SST. 
 
Der er ikke kommet tilbagemelding fra SST.  
Kommer med baggrund i, at uddannelsesudvalget har en database på 250 kursister, og 
problemerne er relateret til GDPR. 
 
Er diskuteret lidt forud for mødet: her har vi drøftet, at der skal sendes en disclaimer til kursisterne, 
hvor der gives besked om, at man har data og hvad de bruges til samt at de opbevares sikkert – og 
man kan give besked, såfremt man ønsker dataindsigt og sig selv slettet (hvilket vil have en 
betydning for personens fremadrettede uddannelsesforløb).  
 
RB går videre med området og sikrer, at ovenstående sker.  
 
Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 498 af 13. maj 2018 om bl.a. anmeldelse af og tilsyn med 
Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter – svar LVS 21. maj kl. 10. 
 
Ingen kommentarer.  
 
Videocase til dr.dk  
 
JH har forslag til en case: ALPPS (Associating liver partition and portal vein ligation for staged 
hepatectomy). Der er udført 50-60 stykker på Kirurgisk Klinik C og denne type operation kunne 
måske være interessant. Patienterne har et elektivt forløb og mange går hjem mellem de to forløb.  
 
Vi giver journalisten besked på, at dette kunne være en mulighed og han kan kontakte Kirurgisk 
Klinik C, Rigshospitalet, mhp. at komme videre.  
Besked sendt 11.05.19. 
 
Koloskopiuddannelsen – mail fra DSGH  
 
Debat omkring koloskopiuddannelsen, hvor der ønskes vurdering på individuelt niveau med data på 
den enkelte skopør. hvilket er anbefalet i SFR i kirurgi og gastroenterologi.  
 
Det er anbefalet af Morten Rasmussen, at der laves et uddannelsesforløb og en mentorordning, 
samt mulighed for at se data for den enkelte koloskopør. Det vil bl.a. give mulighed for at 
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identificere de koloskopører, som har brug for yderligere uddannelse. En mulighed kunne være at 
se på hvordan England har arbejdet med området de senere år, idet de har fået oprettet et 
certificeringskursus på 2-3 arbejdsdage, som sikre et vist uddannelsesniveau for 
alle koloskopører.    
  
IB: ved mødet med DSGH meldte vi, at vi gerne var med i arbejdet, da der er i region Nordjylland 
allerede er lavet forløb med udgangspunkt i de anbefalinger i mailen. Det er vigtigt, at dette løftes 
til nationalt niveau. 
 
Det undrer os, at DSGH har nedsat en enkelt person til dette formål, da det var aftalen, at vi skulle 
gøre det sammen, blandt andet med basis i den manglende håndtering af efteruddannelsessporet, 
mens videreuddannelsessporet kører meget godt. 
Debat af volumenproblematikken i relation til skoperende sygeplejersker.  
 
IB: Der er lavet modul i EPJ hos dem, der registrerer disse kvalitetsdata på patienterne. 
 
LBS: mener Bo er blevet bedt om at gøre det, da han er med i screeningsgruppen. Der er lidt 
forvirring om hvem det er, men vi i DKS bestyrelsen burde også udpege en person til at være med i 
gruppen, der skal se på uddannelsen.  
IB vil gerne deltage i denne gruppe.  
 
JH løfter spørgsmålet om, hvordan kan vi understøtte disse skopøer? IB fortæller om ”Train the 
trainees” kurser, som burde løftes nationalt  – så alle har en basis for hvordan de kan undervise og 
efteruddanne. 
 
MA: Vigtigt at sikre en ensartet struktur nationalt  
 
OR: I England er det gjort med succes det har taget lang tid, men det eneste rigtige er train the 
trainees, så man får et nogenlunde ensartet niveau. Det er vigtigt at få styr på koloskopierne og 
sikre ensartet struktur.  
 
IB: som fagligt selskab skal vi sige, at koloskopier generelt skal være i orden.  
 
JH: ved screeningskoloskopi udsætter du et rask menneske for en risiko og der er det meget vigtigt 
at det hele er i orden her. Denne indgangsvinkel kan sprede sig til hele området.  
 
I 13-14 lavede vi en opgørelse over screeningerne og det kunne være interessant at finde ud af, 
hvor mange koloskoperende sygeplejersker der er nu. Det er fornemmelsen, at der er flere end før.  
 
LBS: Man skal kunne identificere på personniveau hvilket kompetenceniveau der er. Lige nu kan 
man se indenfor afdelingsniveau, at der er nogle, der trænger. Og man skal hjælpe til at øge 
kompetencer samt sikre, at man bevarer kompetencer og niveau fremadrettet. Dette kan gøres 
enten med mentorer eller en objektiv undersøgelse, om hvordan man kan identificere adenoma-
detection rate i den enkelte patient.  
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Vi på Cames vil gerne være udfarende på dette område. 
 
IB: Vi har lavet et program til dataudtræk på det casemix man står med i forhold til almindelig eller 
screeningsskopi. Der kan monitoreres på individniveau i forhold til afdelingens generelle niveau.  
 
OR: også vigtigt i forhold til screeningsdatabasen 
 
MA: Så skal man også tage konsekvensen heraf, enten med løft af kvalifikationer eller ved at 
fratage opgaven.  
 
JH: Det øger det generelle niveau, da man ikke vil under-performe.  
 
Konklusion:  
Vi foreslår en sammensætning af den gruppe, der skal beskæftige sig med dette. De skal inddrage 
Morten og IB samt LBS i gruppen.  
Det menes, at DCCG er godt repræsenterede.  
Gitte laver et oplæg og Inge godkender.  
Sendt 11.05.19.  
 
Evt. et tweet på blokken på hjemmesiden og mulighed for, at den går ud på sociale medier, FB og 
twitter.  
 

 
3. Meddelelser fra næstformanden: 

 
JH: Nyt diagnosesystem på vej: ICD11 – som er oppe at køre mange steder. Det ligner det 
nuværende system, med en væsentlig ændring, da man går fra anatomi til morfologi, hvilket kan 
have en stor betydning for vores databaser og potentielt for LPR3. Det frygtes, at historikken kan gå 
tabt. Det er et opmærksomhedspunkt. Sundhedsstyrelsen er i gang med nogle undersøgelser på 
området. 
 
JH har talt med Peter Nørgaard (HPB) vedrørende årsmødesessionerne: For de små fagområder er 
det nogle gange lidt småt med deltagelsen. Kan man lægge det sammen til lidt større sessioner, 
hvor der kan være tilhørere fra hinanden?  Specielt er HPB gruppen lille. Det kunne måske betale 
sig at lægge ECV og HPB sammen, så man får en lidt større tilhørerskare.  
Måske kunne man se på at lave nogle andre tværgående emner, f.eks. endoskopi og robotkirurgi 
(anatomi, metode), simulation, uddannelse – så fagområdet er integreret i andre ting. På den måde 
kan man gå fra fagområde til emneområde.  
 
IB: Det kan faktisk godt lade sig gøre i år, hvis der er interesse. Muligheden er til stede. 
 
LBS: Kan man se om der er en linje på tværs, eller skal vi selv opsøge HPB for at se om vi kan lave 
noget, der går på tværs?  
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JH: RegionH gør sig forestilling om at man laver en model for den nationale robotuddannelse. Dette 
kunne være et område og hvorfor kan regionerne ikke enes om en national robotstrategi?  
 
MA: Det kunne være nogle gode politiske emner at have på programmet. 
 
Herefter drøftelse af hvor langt ECV er med programmet og om der er mulighed for at lave noget 
sammen med HPB. LBS vil drøfte det med HPB og ØCG folket og se hvad man kan enes om mhp. en 
fælles session.  

 
JH: Såfremt der kommer plads i programmet, så kan vi få noget på om efteruddannelse, hvilket vil 
være tværgående.  
 
RB: kunne man ved hvert fagområde have en drøftelse om hvordan man efteruddanner indenfor 
området?  
 
Konklusion: 
LBS skal tale med PN og få planlagt en fælles seance om torsdagen. 
Inge, Randi, LBS: ser på noget med efteruddannelse og koloskopi til fredagsseancen.  
Gitte giver dem besked om dette. Sendt 11.05.19. 
 

 
4. Meddelelser fra fagområderne: 

 
ECV:  
Der er ikke noget nyt. Der planlægges at holde certificeringseksamen i Athen. Der er 1 dansk 
deltager og andre fagområdefolk opfordres til, at seniorer og kommende kirurger certificeres. Vi ser 
gerne tilmelding til dette. 
MA: er der mulighed gå til eksamen i Athen, når man ikke har været i anden afdeling? 
LBS: send mig curriculum og så vurderer jeg hvad der er af muligheder.  
 
CR: 
Kræftkompetence: Der arbejdes med målbeskrivelsen, der er nedsat en arbejdsgruppe og der er 
kommet et papir med nyt møde i juni. Det er en overbygning på det 2-årige fellowship. Kører også i 
regionssystemet.  
JH: jeg blev kontaktet og lænede mig tungt op ad den plan, der blev lavet i SST, der måtte man 
satse og være tro mod den rapport, som regionerne ikke har svaret på endnu. 
Per (?) fra Odense er kontaktet mhp. at udpege en person fra region syd til gruppen.  
Der ligger penge i kræftplan 4 til dette.  
Rygtet går på, at nogle af midlerne er anvendt til andet.  
Der arbejdes på fellowship i Øst.  
 
JH spørger ind til, om fellowship i Øst er i uddannelses-region-øst eller et fellowship i Hovedstaden-
Sjælland.  
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OR mener, at det vil være fint, hvis det spredes lidt.  
 

JH mener, at OR skal inviteres til næste SFR-møde i regionH og OR er enig heri.  
 
Akut: 

Eksamen i akut kirurgi med 4 danskere ud af 6, som alle bestod. Svær eksamen, men det gik godt.  
2 fra Århus, 1 fra Herning og 1 fra Herlev.  

 
Brystkirurgisk: 
Afbud 
 
HPB: 
Afbud 
 
Børnekirurgisk: 
Afbud 
 
Uddannelsesudvalget: 

RB: Vi prøver at tænke det lidt anderledes i forhold til den nye målbeskrivelse og det tages op ved 
næste møde. Vi vil også se på de fælles gastromedicinske kurser og få dem fjernet, og 
billeddiagnostisk kursus inkluderet i andre kurser. Gerne avanceret endoskopikursus, der er bedre 
og kører mere optimalt. Dette skal tages tilbage til DKS.  
 
TS: der nedsættes fast udvalg i DKS regi med dette. 
 
JH: Der kommer snart ny speciallægeuddannelseskommission hvor man er gået i gang med at se på 
dette. 
 
RB: Selvom vi har 30 dages kursustid, så er det ikke nødvendigt at bruge alle timerne, hvis vi kan 
gøre det bedre. 
 
OR: Mht. endoskopien er det fint at trække det tilbage, men kan medicinerne så blive uddannede?  
 
RB: Det er ikke vores opgave at holde de medicinske kurser i gang, vi leverer det største antal 
kursister og det er ikke det, vi skal gøre. Vi skal tænke på vores større andegård, så de lærer det de 
skal og ikke det medicinske. Vi skal få det til at spille sammen med efteruddannelses-området.  
Rent logistisk lægger vi kurserne ud meget tidligt, mens medicinske kurser udbydes meget sent og 
ofte laves om. Det er lettest, hvis vi styrer det selv. 
Men vi tager hul på det og arbejder på at gøre det på anden og bedre måde.  
 
Køsterfonden: 
Køsterfonden skal være givet væk 3 år efter opløsningen, og det er 2,5 år siden den blev opsagt, så 
det haster med at få brugt midlerne. Der er søgt om forlængelse, men vi har ikke fået besked 
herom endnu.  
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LBS skriver til Danske forvaltning og hører hvor sagen ligger.  
 

 
5. Hjemmesiden: 

 
Fagområder og hjemmeside. Fagområderne har selv ansvar for opdatering af profilerne.  På møde 
med fagområderne maj 2019. 

 
Undervisning af fagområderne i brug af hjemmesiden: ved webmasters Magnus Gravenholt og 
Alexander Weidinger.  
 
Det anbefales at bruge nyhedsblokken og derfra dele på sociale medier (FB og Twitter). Kræver, at 
bloggen holdes vedlige løbende.  

 
Opfordring til, at fagområderne bruger deres del af hjemmesiden mere aktivt og sikrer, at der 
kommer mere information til medlemmerne samt holder siderne opdaterede.  
 
Mulighed for om man kan blive tilmeldt en eller anden form for nyheds”brev” eller mail, når der 
sker nye opslag på kalenderen. Kan man tilmelde sig det? Skal vi arbejde på en løsning med nyheds-
mulighed med aktiv tilmelding og en nyhedsoversigt løbende. Der findes templates til dette formål.  
Evt. FB-opslag om, hvis du tilmelder dig her, så vil du få jævnlige nyhedsbreve/orientering om 
aktivitet på hjemmesiden.  
 
Gode ideer kan sendes til Magnus og Alexander og så findes der en løsning.  
 
Årsmøde: Kahoot med foredragsholdernes 3 key-points: hvad var de? Bruge hjemmesiden til dette. 
Multiple choice for eksempel: til de store sessioner kunne dette bruges.  
Det er der flere løsninger for. Det kræver, at foredragsholderen er aktivt med til at finde de 3 
keypoints. 
Magnus og Alexander kan hjælpe med at få lavet Kahoot’en.  

 
Til videre arbejde: 
Etablere aktuelle tweets fra bestyrelsesmøderne: f.eks. om koloskopiuddannelse og regionale 
forhold og at DSGH/DKS går sammen om at få dette ensartet. Fremadrettet gerne highlighte 3-4 
punkter fra bestyrelsesmøderne, der lægges på sociale medier, og dermed formidles ud til 
medlemmerne.  

 
6. Meddelelser fra menigt medlem 

Ved næste møde genoptages MyMedCards fra sagsstyringsarket hvor MH nu har nye oplysninger.  
 
7. Meddelelser fra generalsekretæren: 

Årsmødet. 
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Programmet mangler fra uddannelse, HPB, ECV.  
Der har været lidt utilfredshed med placeringen af årsmødet grundet andet møde i USA for 
hernieområdet. Det er næsten umuligt at finde et tidspunkt, hvor der ikke er en eller anden form 
for konflikt.  
Underholdningsdelen onsdag eftermiddag: det er mere komplekst end først antaget. Signe Moltke 
kunne ikke og der er kommet nye forslag fra ATEAS. De anbefaler dog Thomas Mygind, som gerne 
tager et møde uden beregning for at høre vores ønsker. Han kan den dag og er rimelig i pris.  

 
ATEAS: Michael Hviid, Andreas Bo, Mette Blok, Mette Frebenius. Og alternativt: Peter Geisling, Huxi 
Baxt, Søs Egelind, Mads Christensen.  
Peter Geisling kunne være en mulighed. Oplevet tidligere i relation til formidlingspolitik, set i LVS.  

 
Det aftales, at IB undersøger om vi kan få Peter Geisling til en fornuftig pris, hvis ikke, går vi tilbage 
til Thomas Mygind.  
JH, TS og IB holder mødet mhp. at få lavet quizzen.  
IB træffer beslutningen og udmelder en dato.  
Gitte rykker endnu engang fagområderne for manglende input. 

 
Prisen for skype-sessionen er oppe på ca. 27.000 fra hotellets side, hvilket er meget dyrt.  
Kan Magnus og Alexander gøre det bedre?  
Hotellet skal kontaktes og forespørges om hvorfor det er så dyrt? Det kan sagtens ske uden vi ser 
slides.  
Hotellet er kontaktet og vender tilbage onsdag den 15.05 med en nærmere forklaring på 
prisoverslaget.  
 
LBS: husk nu vi har Køsterfonden, som kan bruges til formålet. Og midlerne skal bruges inden 
01.11.2019 og der er bedt om udsættelse.  
 
IB: Hvad gør vi hvis vi ikke kan få det til en fornuftig pris?  
 
JH; der er jo Dorthe Kryger, tidligere formand for KB, som har fået ny rolle i det nationale 
ledelsesråd.  
 
I år har vi givet tilladelse til at invitere en europæisk foredragsholder pr. fagområde.  
 
Peter S. har bedt os drøfte om der kunne være prisuddeling for postersessionen ved festen. Dette 
kunne måske også være med til at højne selve poster-sessionen hvis man får en pris i galla. Debat 
omkring dette område, uden der fremkom en endelig konklusion.  
 
IB har været udpeget til at være DKS repræsentant i Dansk Genom Center, men måtte meldte fra. 
Nu er der fremkommet en ny invitation og hvis ikke der er modstand deltager IB gerne som DKS-
repræsentant. Der er opbakning til dette.  

 
 

8. Meddelelser fra sekretæren 
Nihil. 
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9. Meddelelser fra kassereren:  
Afbud. 
10. Certificeringer 

 
 
11. Eventuelt  

RB søger råd vedr. en kirurgisk gastroenterolog, som vil arbejde i England som almen kirurg. Han 
skal merit vurderes, men er det RB, der skal vurdere ham eller skal han vurderes i udlandet? Han 
mangler urologi, ortopædkirurgi og nogle områder for at være kvalificeret som almen kirurgi, da 
han ikke er uddannet efter den nye måluddannelse.  

 
JH: hvad hvis han tog eksamen i generel surgeon i UEMS-regi? Dermed er han fagligt vurderet som 
general surgeon. Dette kan være en mulighed også med henblik på transferable competences.  
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Måned: Møde-type: Deltagere: Datoer 2019 
(forslag) 

Januar 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 
(DKS indkalder til 
kir. forum)  

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 

 
 


