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

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab torsdag den 04.04.2019  

 

Fremtidige møder: Overdragelsesmøde den 26.04.2019 

 

Referat i henhold til dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 07.03.2019 

 

Referatet blev godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden 
 

Sager fra sagsstyringsarket: 

 
Tilsidesættelse af ansættelsesprocedurer: manglende svar på tidligere fremsendt brev: sendt til 
bestyrelsen. JH svaret 24.01.19 - svar fra LVS afventer. JH rykket for svar 07.03.19 - afventer 
tilbagemelding.  
 
Det er gået lidt i glemmebogen hos LVS og derfor er der endnu ikke et svar. Umiddelbart var der 
ikke nogen ansøger til stillingen, men der rykkes endnu engang for svaret og JH vil foreslå, at vi 
siger til kollegerne, at de bedømmes på lige fod med alle andre.  

 
Høring fra Datatilsynet over udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger - evt. svar LVS 
11. marts kl. 15 - svar på tidligere henvendelse modtaget? 
 
Der blev skrevet specifikt vedr. lægestuderende og svaret er sendt i mail af den 18.12.18: 
 
Kære Gitte 

  

Tak for det.  

  

Hvad angår, hvorvidt den citerede passus også omfatter lægestuderende på kandidatuddannelsen, så gælder det så vidt 

jeg kan se kun i det omfang den lægestuderende er i et ansættelsesforhold i sundhedsvæsnet, hvor vedkommende er 

omfattet af tavshedspligt.  

  

Venlig hilsen 

Marie 
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Det er i den sidste anført, at kvalitetsarbejdet kan laves lokalt på afdelingen og lokalt kan man 
give tilladelse til, at sundhedspersonale kan gå i mapperne og dette omfatter også studerende, 
såfremt de har en ansættelse på afdelingen.  
 
JH sender svar fra Henrik Ullum vedr. medicinstuderende og deres rettigheder, såfremt de er 
ansat på afdelingen.  
 
JH kan spørge Henrik Ullum hvordan man gør mht. opgørelse af kliniske data. IB har spurgt lokale 
jurister uden at få et svar, så der er stadig en gråzone. UH har hørt, at hun som ledende overlæge 
kan give tilladelse.  
 
Høring over fire reviderede bekendtgørelsesudkast med hjemmel i strålebeskyttelsesloven - svar 
LVS 25. april  

 
Ingen kommentarer.  
 
Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation - svar LVS 
29. april  

 
Ingen kommentarer.  
 

Fremadrettet aftales det, at bestyrelsen siger til, hvis sager skal tages med til bestyrelsesmøder. 
Høres der ikke fra bestyrelsen parkeres de i tillid til, at andre svarer relevant.  

 
Styregruppemedlem til database for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme - 
evt. en ekstra - f.eks. Niels Qvist 
 
Gitte skriver tilbage, at vi har udpeget 2 og de deltager i de fremtidige møder. De 2 er Ole 
Thorlacius-Ussing og Niels Qvist. sendt.  

 
Om inspektorrapporten fra et rutine-besøg den 6. december 2018 på Kirurgisk Afdeling, 
Regionshospitalet Herning - Hospitalsenheden Vest. 

 

Gitte tjekker, om den er sendt til Randi. sendt.  

 

Mail fra Randi B. diskuteres i relation til manglende brystkirurger og de udfordringer, der er. 

(Mailen skal sendes til bestyrelsen). 

Drøftes yderligere på overdragelsesmødet mhp. senere fælles diskussion med relevante partnere.  

 

3. Meddelelser fra næstformanden 
 

JH har kontaktet Amanda Gooddal i forhold til årsmødet. Hun har problemer med at komme, men 
er det muligt at få hende med på Skype?  
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Gitte kontakter hotellet og hører om det er muligt. sendt.  

 
JH forespørger om der kan laves en mini-enquete blandt DKS-medlemmer som oplæg til mødet. 
Laves forud for mødet og sendes til medlemmerne. Alternativt kan man også lave en survey 
monkey eller lignende on-line. 
Evt. kan vi inddrage Magnus og Alex i elektroniske løsninger, både til foredraget og til 
dataindsamling.  

 

4. Meddelelser fra menigt medlem 

 

KS: Lokalet til festen? Vi har fået toiletvogne og så synes vi, at det skal bookes.  

Lokalet bookes og fest med potentielt halloween tema.  

 

5. Meddelelser fra generalsekretæren 
 

Årsmødeprogram og festligt indslag skal diskuteres.  

 

Inge har fremsendt forslag til underholdning via mail.  

Vi arrangerer selv det underholdende arrangement og det må ikke fremgå af programmet.  

Der er forskellige bud, muligvis hjerne-Madsen. 

Det gode ved sidste års arrangement var det faglige indhold, selvom det var sjovt.  

 

Workshop diskuteres, der er undersøgelser i gang omkring sideløbende workshops, men lige nu 

ser det ud til at blive om onsdagen. 

JH: kan man lade endoskopiudvalget, YDK, DMCG’erne til at arrangere workshops og hvordan 

kunne de fylde lokalerne?  

 

Vi prøver at undersøge Peter Lund Madsen, om han er ledig og kan lave noget med et fagligt 

touch. IB tager kontakt til ham.  

 

Programmet som det ligger nu gennemgås. Der er ikke kommet så meget endnu, men lidt 

forskelligt er indkommet, f.eks. fra børnekirurgien.  

 

Vedr. udenlandske foredragsholdere så OK til 1, men ikke til 2.  

 

Gitte sender programmet som det er nu til fagområderne og beder dem huske de snart skal melde 

ind. sendt. 

 

6. Meddelelser fra sekretæren 
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Ikke til stede.  

 

7. Meddelelser fra kassereren 
 

2 spørgsmål:  
 
Vi ejer ca. 2 mio., den ene ligger i nogle aktier hist og pist. Udbyttet har været ret lavt, de skal 
meldes ind med en høj, mellem, eller lavrisiko.  

Til overdragelsesmødet: de aktiebeholdninger vi har, hvad gør vi med dem? De er formentlig 
oprettet for lang tid siden. Skal vi gennemgå det hele, skal der inddrages en rådgiver?  

 
Kontingentsats bibeholdes. Det skal overvejes om det skal sættes op eller om årsmødet skal blive 
dyrere.  
Kontingent fortsætter uændret, men årsmødet forventes at blive dyrere.  

 

8. Hjemmesiden 

 

Generelle ting til årsmødet skal ligge øverst – ikke under år. 

Der skal laves en henvisning til DSGH guideline. Sendt.  

 

9. Certificeringer 
 

Nye medlemmer: 

• Benedicte Schelde-Olsen 

• Peter Sommer 

• Pernille Øhlenschläger Larsen 

• Kristina Rosa Stefanovski 

 

Certificeret mammakirurg  

• Lone Bak Hansen 

 

10. Eventuelt  

 

Intet.  
 


