
 
 

Kommissorium for Internationalt Udvalg i Dansk Kirurgisk Selskab 
 

 
1. Formål: DKS ønsker til stadighed at styrke internationale relationer. Man ønsker at DKS er 

repræsenteret og har indflydelse i internationale organisationer og råd der kan styrke den danske 
kirurgi i forhold til organisation, uddannelse og forskning. 
 

2. Der sikres at der er dansk repræsentation i 
a. UEMS Section of Surgery 
b. UEMS divisions (fagområder) 
c. Nordisk Kirurgisk Forening 
d. Andre ad hoc relevante strategisk relevante fora, efter angivelse fra DKS bestyrelse. 

 
3. Medlemmer af udvalget: Medlemmer udpeges af Dansk Kirurgisk Selskab og fordeler sig således: 

a. To medlemmer der er repræsentanter i UEMS Section of Surgery. 
b. Minimum et medlem til hver division. 
c. Et medlem der er repræsentant i Nordisk Kirurgisk Forening. 
d. Et medlem udpeget af YDK – såfremt dette ønskes. 

 
4. Medlemmerne i UEMS Surgery (pt. 2) er indstillet af DKS Generalforsamling  og udpeget af FAS. Et 

medlem til udvalget udpeges af DKS bestyrelse.  Udvalgets medlemmer sikrer indbyrdes at der er 
repræsentation i Nordisk Kirurgisk Forening og andre internationale ad hoc fora, som DKS ønsker 
repræsentation i. Medlemmer til divisioner udpeges af fagområdebestyrelser, og søger position i 
UEMS divisionernes bestyrelser og eksamination boards. 
 

5. DKS bestyrelse drøfter hvert 5 år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, om der 
ønskes udskiftning af et eller flere af udvalgets medlemmer. Man tilstræber at formanden for 
Selskabet deltager i udvalget i den sidste del af formandskabet, og efter ex-officio perioden afløser 
det længst siddende UEMS Section of Surgery medlem. 
 

6. Udvalget skal deltage med en repræsentant ved Dansk Kirurgisk Selskabs fælles (store) 
bestyrelsesmøder. 
 

7. DKS afholder udgifter for rejse og ophold i forbindelse med mødeaktivitet efter gældende regler. 
Der ydes ikke kompensation for erlagte timer, eller timedagpenge.  
YDK afholder udgifter for YDK medlemmet.  
FAS giver årligt tilskud til omkostninger i forbindelse med UEMS møder jf. gældende regler. 
 

8. DKS kan være vært for internationale møder efter konkret godkendelse af program og budget af 
DKS bestyrelse. 
 

9. Udvalget publicerer mødereferater på DKS hjemmeside løbende, og kan ved behov indkaldes til 
drøftelse af internationale forhold med DKS bestyrelse. 

 


