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Formandsberetning 
2019 - 2020 

Dansk Kirurgisk Selskabs Ordinære Generalforsamling torsdag den 12.11.2020 

 
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 807 medlemmer. I 2019 havde selskabet 830 medlemmer.  

 

Medlemmer afgået ved døden 2019 - 2020: 

Navn   Dødsdato  Fødselsdato 
 

Arne Borgwardt   08.01.2020   02.04.1945 
Kurt Wolthers   20.01.2020   18.05.1931 
Christian F. Asmussen   17.02.2020   25.03.1945 
Peter Sommer   26.02.2020   20.04.1956 
Edith Kjærgaard   10.03.2020   01.10.1931 
Bent Lauritz Sørensen   28.04.2020   24.04.1929 
Ernst A. Jacobsen   26.05.2020   05.03.1929 
Rolf Iversen Hansen   03.06.2020  12.10.1937 
Axel Emil Frandsen   03.06.2020  18.08.1928 
Preben Overgaard Christensen  16.07.2020  19.11.1929 
Jan Pico Geerdsen   22.07.2020   09.05.1946 
Per Michael Matzen   25.09.2020   07.04.1956 
Hans Jørgen Nielsen   29.09.2020   29.01.1949 
Torben Pedersen   29.09.2020   03.06.1935 

 

Æret være deres minde 

 

Nye medlemmer: 

 

Per november 2019 

 

Aide Schucany 
Ida Roost Rasmussen 
Sofia Asaad 
Emmi Vauhkonen 
Stine Mette Petersen 
Christian Lyng Andersen 
Katarina Levic 
John Gasdal Karstensen 
Louise Torp Christensen 
Martin Malmstedt-Miller 
Eirini Tsigka 

 

 

 

 

 

 

Per november 2020 

 

Farzad Sadeghi 
Hanneh Lullasum Mengu 
Jørgen Tilma 
Helene Rask Dalby 
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Khalid Akhtar 
Rupan Ralf Paramasivan 
Nicolas Storm 
Søren Mølgaard 
Ulrike Ries Feddersen 
Hanne Sønder Grossjohann 
Mustafa Bulut 
Anja Poulsen 
Saeid Aslani 
Aous Al-Sudany 
Amanda Bruchmann 
Christian Bakholdt Dibbern 
Hjørdis Mohr 
Ida Faurschou 

 

Certificeringer indberettet til Dansk Kirurgisk Selskab:  

 

Børnekirurgi: 

Mark Bremholm Ellebæk 

 

Kolorektal kirurgi: 

Pernille Øhlenschläger Larsen 

Jonas Worsø 

Thomas Buchbjerg  
 

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.  

 

Som i alle andre dele af samfundet, har COVID-19 også præget året i Dansk Kirurgisk Selskab. Årsmødet 

har måtte aflyses, både grundet det generelle forsamlingsforbud, men også på grund af regionernes 

varierende politik omkring deltagelse i faglige møder under pandemien. Digitale mødemuligheder, også 

for generalforsamlingen, har måtte tages i brug med vekslende resultater. Bestyrelsen og fagområderne 

har været meget opmærksomme på konsekvenserne af pandemien for det kirurgiske arbejde og ikke 

mindst den kirurgiske uddannelse i Danmark. Utallige kurser, konferencer og internationale eksaminer er 

blevet aflyst. Dette fokus vil naturligvis blive fastholdt indtil situationen forhåbentligt igen bliver normal, 

og Dansk Kirurgisk Selskab ser frem til, at vi igen kan samles til Årsmødet i 2021.  

 

En stor del af selskabets arbejde består fortsat af myndighedsbetjening. Bestyrelsen varetager i tæt 

samarbejde med fagområderne udarbejdelse af høringssvar til relevant lovgivning samt deltager i 

relevante råd, nævn og arbejdsgrupper hos blandt andet Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for 

Patientsikkerhed. Trods COVID-19 har der også i år været mange af den slags opgaver, hvor selskabets 

repræsentanter på bedste vis har lagt mange kræfter. Dette har også ført til, at samarbejdet mellem 

fagområdeudvalgene og bestyrelsen er blevet yderligere styrket med mulighed for at 

fagområdeformændene deltager i bestyrelsens møder på mere regelmæssig basis.  

 

I samarbejde med Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi har Dansk Kirurgisk Selskabs 

repræsentanter udarbejdet en rapport med forslag til den nationale koloskopi-uddannelse, der ikke bare 

skal sikre høj faglig kvalitet i arbejdet, men også optimal uddannelse. Der foregår aktuelt drøftelser med 

de relevante myndigheder for at sikre både sporing på tværs af IT-systemer på koloskopør-niveau, 

national fælles praktisk uddannelse og national certificering af koloskopører.   
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Det tidligere iværksatte arbejde med at håndtere den fremtidige mangel på kirurger med speciale i 

brystkirurgi, er fortsat i det forløbne år, hvor de relevante interessenter indenfor de kirurgiske specialer 

har mødtes og udvekslet ideer samt diskuteret mulighederne for anden specialekonstruktion. Arbejdet 

foregår fortsat og vil forhåbentligt udmønte sig i konkrete forslag indenfor det kommende år. 

 

De første spadestik til næste revidering af speciallægeuddannelserne er taget med 

Speciallægekommissionen, hvor Dansk Kirurgisk Selskab via De Lægevidenskabelige Selskaber er 

repræsenteret. Dette arbejde vil fylde meget i de kommende år og have vidtrækkende konsekvenser.  

Dansk Kirurgisk Selskab arbejder fortsat på at certificering og en art eksamen skal indgå i 

speciallægeuddannelsen, og igennem Kirurgisk Forum, der samler alle de ”skærende” specialer, virker 

det nu endelig til at der er stemning for at disse elementer skal have en større plads i fremtidens 

uddannelse. Fra Dansk Kirurgisk Selskab opfordrer vi fortsat til, at danske speciallæger i kirurgi søger 

international anerkendelse med certificering fra UEMS i deres respektive subspecialer.  

 

Et kommende mål for Dansk Kirurgisk Selskab er desuden at arbejde videre med guidelines til 

medlemmerne. Der er kirurgiske repræsentanter blandt andet i en arbejdsgruppe hos Dansk Selskab for 

Gynækologi og Obstetrik, der har en stolt tradition for at udarbejde praktisk anvendelige 

behandlingsvejledninger, der er nemt tilgængelige og meriterende for de yngre kollegaer, der under 

kyndig vejledning, står for arbejdet. Noget sådant kunne sagtens have en fremtid i Dansk Kirurgisk 

Selskab, der ønsker at fastholde sin stærke faglige profil og give mulighed for at danske kirurger også 

kan have adgang til råd og vejledning i det daglige arbejde.  

 

Selskabet har endvidere ved foreløbig en lejlighed registreret, at medlemmer, der figurerer i 

Sundhedsstyrelsen/Styrelsen for Patientsikkerhed som kirurgiske gastroenterologer har haft vanskeligt 

ved at opnå godkendelse til specialet kirurgi. Det er umiddelbart selskabets opfattelse, at dette ikke har 

sin rimelighed, hvis man i en længere årrække har praktiseret som kirurgisk gastroenterolog. Selskabet 

arbejder derfor videre med Sundhedsmyndighederne om at få gjort opmærksom på, at kirurgisk 

gastroenterologi er det samme som kirurgi og at det faktisk ligner kirurgi efter 2015 ordningen mere end 

kirurgi efter 96 ordningen. Dette har særlig betydning for kolleger, der skal certificeres som kirurger til at 

arbejde udenfor DK.  

 

Således bestræber Dansk Kirurgisk Selskab sig på med stærk faglighed og samarbejde, at være med til 

at sætte dagsordenen i de kommende år, og deltage proaktivt i udviklingen og forsvaret af dansk kirurgi.  

 

Jens Hillingsø 

Næstformand 

november 2020  

 

Udarbejdet af Jonas Sanberg Ljungdalh, faglig sekretær 
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DKS-beretning for Dansk Herniedatabase 2020. 
 

 

Basens årsrapport for 2019 forventes publiceret inden udgangen af året. 

Arbejdet hermed har været særdeles udfordrede grundet implementeringen af LPR3 i foråret 19. Dels samler 

rapporten data fra både LPR 2 og 3, dels er der bemærket et fald i aktivitet på 10-15 % totalt på landsplan og 

på tværs af hernietyper. Årsagen hertil har været undersøgt ekstensivt og konklusionen er at faldet, uvist af 

hvilken årsag, er reelt. 

Sideløbende hermed har Styregruppen i samarbejde med RKKP initieret et forløb om reetablering af 

afdelingsspecifikke mangellister. Ydermere er arbejdet med etablering af PROMS i basen påbegyndt. 

Styregruppen har været og er fortsat dybt engageret i planlægningen af den internationale herniekonference 

i regi af AHS og EHS. i maj 2021 i København. 

Konferencens skæbne er for nærværende uafklaret, menvi håber naturligvis at den gennemføres på 

almindelig vis. Alternativt er der lagt planer for forskellige andre kombinationer af fysiske og virtuelle møder. 

Grundet Covid-19 har alle andre vanlige aktiviteter (DHDB Årsmøde, DKS, EHS, etc) været aflyst. 

 

På vegne af Styregruppen 

 

Hans Friis-Andersen    Lars Nannestad Jørgensen 

Formand     Næstformand 
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2019 beretning fra DEGC (tidligere DECV) 
 

Dansk EsophagoGastrisk Cancer (DEGC) gruppe har ligesom alle andre været præget af Covid-19 tilstand, 

men ellers kommet godt i gang efter generationsskifte og nyt navn DEGC (tidligere DECV), som blev 

igangsat i ultimo 2019. Der er nedsat en gruppe som har revideret de kliniske retningslinjer i 2019/20 med 

økonomisk støtte fra RKKP. Det har været et stort arbejde med overgangen til den nye model. Der er pt. 

godkendt 5 af 7 retningslinjer. Vedtægterne blev revideret i 2019 og der er udpeget et forretningsudvalg, 

bl.a. mhp. at få fulgt op på nye tiltag og søsat flere projekter. Der var, for 3. år i træk, planlagt et ECV cancer 

symposium med støtte fra DCCC i 2020, som desværre måtte aflyses. Man har fået udskudt bevilling til 

2021. Man vil forsøge at holde internat for styregruppen i forbindelse med symposiet. Ikke noget nyt fra 

Forskningsudvalg, der har ikke været holdt møder pga. corona. Databasen kører godt og der har været 

foretaget mindre justeringer af databasen i samarbejde med RKKP for at optimere indberetningerne. Der 

har været talt om at have (Barretts esophagus patienter) med i databasen. Der har desuden været dialog 

med RKKP mhp. opgradering af databasen og man planlægger at deltage i møde i Odense den 9. december 

mhp. nye kvalitetsopgradering. Man afventer fortsat LPR3. 

 

 

Michael Achiam 

27.10.2020 
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Beretning for Endoskopiudvalget aktiviteter i perioden august 2019-

juli 2020 
 

Endoskopiudvalget varetager planlægningen og afholdelse af Sundhedsstyrelsens kursus i Endoskopi. Dette 

kursus varer to dage og indgår i hoveduddannelsen til Intern medicin: gastroenterologi og i kirurgi. I 

perioden har kurset været afholdt én gang i oktober 2019 på Odense Universitetshospital. Det planlagte 

kursus i marts 2020 på Hvidovre Hospital blev aflyst på baggrund af COVID-19. Deltagerantallet er mellem 

20 og 25 kursister, heraf er typisk 1/3 medicinske kursister. Kursets indhold er rettet mod kursister som er 

relativt kort inde i deres hoveduddannelse. Kursus opnår generelt fine evalueringer af både medicinske og 

kirurgiske kursister. Udvalget vil gerne takke dels underviserne på kursus, samt de afdelinger som 

medvirker til de for kursus så vigtige live endoskopi sessioner.  

 

Udvalget har tidligere efter aftalen med DSGH og DKS nedsat en arbejdsgruppe vedr. fælles 

koloskopiuddannelse for medicinere og kirurger i Danmark. Arbejdet pågår fortsat.  

 

Endoskopiudvalget har efter aftale med DSGH og DKS udpeget en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

alle regioner med henblik på at der udvikles en national ERCP-database i Danmark. Desværre valgte RKKP 

ikke at støtte oprettelsen af databasen. Begrundelsen var, at en sådan database ikke kan hægtes op på en 

procedure, men skal være baseret på en sygdomsgruppe. Arbejdsgruppen arbejder videre med andre 

løsningsmodeller. 

 

Vi har fortsat tilsagn fra Olympus Danmark om at støtte udviklingen indenfor endoskopi i Danmark med et 

rejselegat på 25.000 kr. Legatet bliver uddelt en gang årligt, efter opslag på selskabernes hjemmesider. 

Endoskopiudvalget bedømmer de indkomne ansøgninger og udpeger legatmodtageren. Udvalget vil gerne 

takke Olympus Danmark for at medvirke til at yngre kolleger mulighed for at bringe ny viden og 

færdigheder med hjem.  

 

DKS har nedsat i udvalg i avanceret endoskopi, hvor der synes at være et større overlap af arbejdsopgaver 

med endoskopiudvalget. Rollefordelingen mellem de to udvalg forventes afklaret ved møde i løbet af 

efteråret. 

 

Udvalget har i perioden afholdt to møder – et i oktober 2019 i Odense og et virtuelt møde i juni 2020, hvor 

den nye bestyrelse blev konstitueret. Udvalgets medlemmer: Sekretær: Overlæge Thomas Blixt, Medicinsk 

afdeling, Køge sygehus, overlæge Michael Hareskov Larsen, Kirurgisk afdeling A, Odense 

Universitetshospital (udpeget af DKS), 1. reservelæge Stig Borbjerg Laursen, Gastroenterologisk afdeling S, 

Odense Universitetshospital (Udpeget af DSGH), overlæge Srdan Novovic, Gastroenheden – Medicinsk 

sektion, Hvidovre Hospital (Udpeget DSGH) Formand: afdelingslæge John Gásdal Karstensen, 

Gastroenheden, Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital (Udpeget af DKS). Fra udvalget er udpeget Stig 

Borbjerg Laursen og John Gásdal Karstensen som de danske repræsentanter i SADE.  

 

I januar 2020 blev SADE mødet afholdt i København. Mødet blev en stor succes med talrige deltagere og 

flot opbakning fra vores industrielle partnere. En stor tak til den organisatoriske komite for et stort og 

udbytte rigt arbejde og i særdeleshed Per Ejstrud for sin ledelse af dette arbejde. 
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For at sikre en bedre repræsentation geografisk med en ligelig fordeling fra regionerne og at udvalget har 

medlemmer med interesse både for øvre og nedre endoskopi, har DSGH bestyrelse foreslået at udvalgets 

kommissorium ændres så det kommer til at bestå af 6 medlemmer – 3 udpeget af DSGH og 3 af DKS. 

Udvalget finder dette forslag godt og afventer at DSGH drøfter dette med DKS. I øjeblikket har vi opslag ude 

mhp. at inkludere en endoskopi interesseret vestdansk kirurg. 

 

På vegne af endoskopiudvalget John Gásdal Karstensen, Formand DSGH/DKS endoskopiudvalg 
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Statusrapport 2020 Uddannelsesudvalget 
 

 

Uddannelsesudvalgets medlemmer 2019- 2020:  

Randi Beier-Holgersen: Formand, postgraduat klinisk lektor Region øst 

Anders Husted: Postgraduat klinisk lektor Region Nord 

Jesper Durup: Postgraduat klinisk lektor Region Syd  

Christian Ross: Repræsentant Region øst  

Metmet Öztoprak: Repræsentant Region Nord  

Nina Sass: Repræsentant Region Syd 

Kristin Julia Steinthorsdottir , repræsentant DKS 

Marianne Hyrup Eriksen: Repræsentant YDK. - sekretær 

 

Udvalget har afholdt 3 møder i uddannelsesudvalget 2019 – 2020. - et med fysisk fremøde, 2 møder blev 

afholdt virtuelt.    

 

Udvalget har arbejdet med følgende emner: 

  

 

Kursusrækken  

Kursuslisten for 2020 for de speciale specifikke kurser- kirurgi og færdighedskurser blev langt hen ad vejen 

aflyst pga Covid-19.  Kurserne i foråret blev i stor stil aflyst efter SST retningslinjer. Alle kurser er dog igen 

planlagt dels i efteråret 2020, dels i foråret 2021. Ændringer er meldt til SST og delkursuslederne.   

 

Alle kursister er adviseret om at eventuelle aflysninger ikke vil betyde forsinkelse i deres 

speciallægeautorisationer. Der vil blive givet merit efter vurdering af kompetenceniveau hos de 

uddannelsessøgende som er blevet aflyst til kurser, som vil betyde forsinkelse af deres autorisation.  

 

Der er fortsat problemer med sene afbud til kurserne, hvilket giver unødigt besvær for kursussekretariatet 

og derudover giver en økonomisk udfordring specielt for de praktiske kurser. 

 

Merit vurdering for basale kurser hos kursister, der risikerer ikke at kunne nå at færdiggøre alle kurser, er 

blevet en mulighed for hovedkursuslederne/uddannelsessekretariatet efter forelæggelse af problemet for 

bestyrelsen for DKS.  

 

Logbog.net er nu ved helt at afløse selskabets portefølgebevis. Delkursusledere er blevet bedre til at 

godkende kursister i logbogen.  Ved manglende kursusgodkendelse kan hovedkursuslederen godkende 

eventuelt manglende godkendte kurser ved den endelige godkendelse efter endt kursusprogram, idet 

sekretariatet løbende registrer kursus-deltagelsen.  

 

Udvalget er påbegyndt en revision af de teoretiske kurser. Coronakrisen har vist at kurserne kan afholdes 

uden nødvendigt fremmøde og at alle kompetencer ikke er afhængige af kurser.  

 

Endoskopikurset: 
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Det er blevet klart for udvalget, at der er et tiltagende behov for et avanceret kirurgisk endoskopikursus. 

Man har planlagt at indføre et sådant i 2021. Ved budgetansøgningen vil hovedkursuslederen søge om 

budget til 2 x 2 dages kursus i kirurgisk endoskopi. Samarbejdet med DSGH opsiges.  

 

Udvalget arbejder fortsat med en ny type endoskopi -kurser, der i højere grad skal sikre at kommende 

speciallæger har den viden og de kompetencer man som speciallæge i kirurgi skal have.  

 

Operationslisten. dk blev præsenteret ved et af de virtuelle møder. Programmet er udarbejdet af Magnus 

Petur Bjarnason Obinah og udvalget fandt, at det var meget anvendeligt. Der er senere sendt en anbefaling 

fra udvalget til Videreuddannelsessekretariatet. Videreudvikling af programmet vil kræve deltagelse af 

uddannelsessøgende samt færdige speciallæger for at programmet helt kan tilpasses kirurgiens ønsker.  

 

 

Tilrettelæggelse af uddannelsessessionen ved årsmødet: 

 

Uddannelsesudvalget har ved flere møder diskuteret den kommende uddannelsessession. Emnet blev dog 

pauseret efter afgørelsen om aflysningen af årsmødet.  

 

Mammakirurgi 

 

Mammakirurgiens forhold har kort været diskuteret. Man har arbejdet med et forslag til en 

mammakirurgisk uddannelse. Dette arbejde pågår fortsat og er i tæt samarbejde med Brystkirurgisk 

Selskab. 

  

 

Søgning til specialet: 

 

Alle tre regioner har det sidste år oplevet en god søgning til hoveduddannelses-forløbene. 

 

 

Randi Beier-Holgersen 

Formand for uddannelsesudvalget 
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Beretning fra DMCG-PAL Bestyrelse. 
Der har været et heldags bestyrelses møde i Januar med fokus på DMCG økonomi og fremtidige 

satsområder. Primært hvor meget skal Basal Palliation fylde i forhold til Specialiseret Palliation. Og siden 

har der været coronastille. 

 

Venlig Hilsen Lene T. Kirkeby 

 

 

Rapport fra Traumeudvalget / DSTC udvalget: 
DSATC kurset har i det forløbne år været afholdt med succes i november 2019 og har derefter ligget stille 

sfa COVID. Næste kursus er planlagt til maj 2021. 

ATLS kurserne er afholdt indtil 2020 og er genoptaget  

 

Lars Bo Svendsen 

 

ECV fagområdet: 
Et bestyrelsesmøde med konfirmering af bestyrelsen 

Ingen anmodninger om dansk fagområde certificering.  

Hanne Grossjohann er blevet UEMS certificeret i OG - Surgery 

Der er gennemført et fellowship på RH: Morten Thorsteinsson (afventer UEMS certificering) og et 

fellowship er undervejs Nicolai Stilling (Odense -RH) 

Michael Achiam er blevet udnævnt til formand for DMCG - DEGC (nyt navn for RKKP udvalget og database) 

Eksamen i UEMS regi skulle have været afholdt i april i Milano og er udskudt til næste år, der vil være 2 

danske ansøgere der har gennemført et fellowship forløb. 

 

Der er i december 2019 udført revision af guidelines for behandling af esophagus, cardia og ventrikel cancer 

med forstadier. 

 

 

Lars Bo Svendsen 

 

DKS repræsentation i UEMS Section of Surgery og Nordisk Kirurgisk 

Forening: 

 
Beretning til DKS Generalforsamling 12. november  2020 

Internationalt Udvalg  
DKS er i UEMS (Union Europenne des Medecins Specialistes ) Section of Surgery  

repræsenteret af Lars Bo Svendsen og Jesper Durup. Der er siden sidste generalforsamling 

ikke været afholdt møder. De to årlige møder blev på grund af coronavirus aflyst. 
UEMS Surgery har siden sidst haf en konflikt med UEMS executive board vedr. tilbagebetaling 

af midler til UEMS Surgery. Dette har medført at bestyrelsen i UEMS Surgery er afgået. Der er 

endnu ikke planlagt møde vedr. ny bestyrelse og konstituering 
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Udover repræsentation i Section of Surgery sidder LBS og JD også i Esophago-Gastric division, 

hvor der i 19.11.2019 blev afholdt certificeringseksamen i Athen. Certificeringseksamen i 2020 

er aflyst. 

JD er bestyrelsesmedlem i Nordisk Kirurgisk Forening. DKS Internationale udvalg havde 

inviteret vores Nordiske kollegaer til fælles uddannelsestemadag og bestyrelsesmøde 19. 

marts 2020. Dette møde blev aflyst på grund af Corona. Der er ikke aftalt nye møder. 

 

Jesper Durup 
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FAGOMRÅDE AKUTKIRURGI ÅRSBERETNING 2020 
MED EKSPERTOMRÅDERNE TRAUMATOLOGI OG HERNIEKIRURGI  

Holte, 2. november 2020 

 

Året 2020 har været et atypisk år – som Selskabets formand beskrev det, et ”annus horribilis”. 

Akutkirurgien har, som alt andet, været præget af COVID-19 pandemien, og det har 

begrænset vores hverdag både privat og på arbejdspladserne. Arbejdet i fagområdet har 

været præget af begrænsede mødemuligheder og meget arbejde er desværre blevet bremset 

eller udskudt. 

Akutkirurgi databasen har været implementeret siden LPR3 (januar 2020-marts 2020 

implementering) og understøtter det LKT arbejde som starter primo 2021 med udbredelsen af 

standardiserede forløb for akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter. Databasen aflægger 

egen årsberetning. 

Fagområdet deltager med en enkelt repræsentant i Arbejdsgruppen for ”Revision af 

pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm samt tarmkræftmetastaser i leveren”. 

Fagområdet har udarbejdet guidelines til den akutkirurgiske patient i (fælles) akutmodtagelse, 

primært tænkt som guidelines til det selvstændige lægelige speciale Akutmedicin og 

uddannelsen heraf. Disse guidelines er under sidste finpudsning og forventes publiceret online 

ultimo 2020. 

UEMS eksamen som FEBS EmSurg har været aflyst i 2020 grundet COVID-19, derfor ikke 

tilkommet yderligere fellows i akutkirurgi. 

Fagområdet har lagt sidste hånd på en Anerkendelse som Akutkirurg inkl. Honorær 

anerkendelse. Disse er fremsendt til DKS bestyrelse til endelig godkendelse. 

 

Fagområdebestyrelsen siger efter generalforsamlingen i år farvel til Jes Vogt, Trine Lauridsen 

og Hans Friis-Andersen, som udtræder af bestyrelsen.  

På vegne af Dansk Kirurgisk Selskab og kirurgien i Danmark vil jeg gerne takke jer hver især 

for den energi I har lagt i arbejdet, Hans og Trine gennem 9 år! 

 

Anders Peter Gerholt Skovsen 

Formand 
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Mvh  

Beretning fra HPB fagområdet 
Der har ikke været nogen mødeaktivitet bortset fra et kort møde i forbindelse med et retningslinjeseminar i januar 
2020.   

Flere kollegaer havde planlagt deltagelse i HPB-UEMS eksamen i løbet af året, men alle eksaminer i 2020 er blevet 
aflyst pga. Covid-19.  Der er 3-4 stykker, der er klar til eksamen, når der åbnes op igen.   

Til orientering har Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe(DLGCG) for en uge siden indleveret helt opdaterede 
retningslinjer for cholangiokarcionomer:  

https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-

retningslinjer/godkendtekr/dlgcg/dlgcg_cc_admgodk271020.pdf  og HCC:  

https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-
retningslinjer/godkendtekr/dlgcg/dlgcg_hhc_admgodk271020.pdf  

Retningslinjer for udredning og behandling af kolo-rektale levermetastaser, der er en joint venture med DCCG, 
udkommer i løbet af foråret 2021.  

Peter Nørgaard Larsen (Formand for HPB fagområde) 

Consultant Surgeon  

Department of Surgical Gastroenterology and Transplantation C2122  

Rigshospitalet  

University of Copenhagen  

Blegdamsvej 9  

DK-2100 Copenhagen OE  

  

https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dlgcg/dlgcg_cc_admgodk271020.pdf
https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dlgcg/dlgcg_cc_admgodk271020.pdf
https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dlgcg/dlgcg_cc_admgodk271020.pdf
https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dlgcg/dlgcg_cc_admgodk271020.pdf
https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dlgcg/dlgcg_hhc_admgodk271020.pdf
https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dlgcg/dlgcg_hhc_admgodk271020.pdf
https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dlgcg/dlgcg_hhc_admgodk271020.pdf
https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dlgcg/dlgcg_hhc_admgodk271020.pdf
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Beretning fra fagområdet Børnekirurgi 
Der har grundet COVID-19 situationen ikke været afholdt møder i 2020.  

Vedrørende omskæringsdebatten henvises til referater fra Dansk Kirurgisk Selskabs bestyrelsesmøder, hvor 

emnet har været debatteret flere gange.  

Referaterne befinder sig på: https://www.danskkirurgiskselskab.dk/beretning-og-referater 

 

Jørgen Thorup/gp 

 

Formandsberetning 2020, Dansk Brystkirurgisk Selskab, DBKS 
 

DBKS’s møder har været sat helt på stand-by siden coronakrisens start i marts 

2020. Sidste gang, vi kunne mødes, var novembermødet 2019, som blev 

afholdt under DKS Årsmøde. Her hørte vi et spændende foredrag med Dr Tibor 

Kovaks (former chairman of ESSO) med titlen: “Oncoplastic breast surgery 

standard of care. BRESO project/certification”, samt to gode oplæg fra 

henholdsvis Prof. Peer Christiansen, AUH: “Senfølger ved brystkræft-Kræftens 

bekæmpelse: National Center for Brystkræftsenfølger-DCCL” og Dr Alessandro 

Venzo, MD, RH: ”Mastektomi ved kønsskifte operation, status”. 

Desuden var der interessante nationale frie foredrag med nogle af de nyeste 

forskningsprojekter indenfor brystkræft behandling in Danmark. 

Bestyrelsen har fortsat arbejdet intensivt med rekrutteringsproblemerne og er i 

gang med en møderække med DKS for både at finde bedste model for 

rekruttering, specialistuddannelse og certificering som brystkirurg. DBKS’s 

legatudvalg råder stadig over midler til, at man kan ansøge om støtte til 

forskere med relevante projekter. 

 

På trods af alle udfordringerne er specialet stadig vitalt og fuld af engagerede 

mennesker som søsætter projekter og nye initiativer. 

Pas godt hinanden.                                    

 

Herlev, november 2020 

Marco Mele 

Formand 
 

  

https://www.danskkirurgiskselskab.dk/beretning-og-referater
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Årsberetning fra det kirurgiske endoskopiudvalg til 

generalforsamling i Dansk Kirurgisk Selskab 12.11.2020 
 

Medlemmer 

Overlæge Mustafa Bulut, SUH 

Overlæge Trine Stigaard, SUH 

Overlæge Oliver R. Ellendt, Sygehus Sønderjylland 

 

Årets aktiviteter: 

Udvalget blev nedsat på generalforsamlingen 2019. 

Der er arbejdet på at konstituere udvalget. 

Udvalget består nu af 3 kirurgiske medlemmer, så der søges efter det sidste fjerde medlem. 

En speciallæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi med erfaring i avanceret endoskopi. 

Der er sendt stillingsopslag til DSGH. DSGH viste ikke interesse for at slå stillingen op på deres 

hjemmeside. 

 

Med henblik på at etablere et ekspertområde med der til hørende uddannelse er der nu 

etableret kontakt til ESGE og UEMS. 

 

I UEMS har kirurgisk endoskopi udvalg oprettet et samarbejde med arbejdsgruppen 

”Endoscopy and GI functional diagnostics” ved Peter Elbe som er formand for gruppen. Der er 

har været holdt et præliminært møde over videokonference, hvor der er stor interesse for et 

samarbejde. Dette er også ønskeligt at forankre det danske kirurgisk endoskopiudvalg i det 

europæiske udvalgs arbejde. Der er på nuværende sparsomt hvor der foreligger i UEMS af 

uddannelse. Der er enighed om at forsætte samarbejdet. 

 

I ESGE har der været kontakt til Raff Bischoff, der fortæller at de løbende laver curricula for 

forskellige endoskopiske procedure. De curricula der forligger er af høj kvalitet og i kirurgisk 

endoskopiudvalg vil tage vi tage udgangspunkt i disse.  

 

Trine Stigaard 

 

 

 

 

 

 

 


