
Referat fra bestyrelsesmøde Dansk Kirurgisk Selskab 17.06.2020 

Til stede:  
 
Flemming Dall (FD), Jens Hillingsø (JG), John Gasdal-Karstensen, Kristin Steinthorsdottir (KS), Michael 
Hareskov (MH), Jonas Sandberg (JS), Hanne Grossjohann (HG), Gitte Frøsig-Petersen  
 

 Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab  
afholdt 17.06.2020 kl. 15.15 – 18.30  
(delvist virtuelt, delvist fremmøde) 

   
Fremtidige møder:  12.08.2020 – virtuelt møde 

 
Referat i henhold til Dagsorden:  
   

1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14.05.2020  
 
Referatet er godkendt og kan lægges på hjemmesiden.  
   

2. Meddelelser fra formanden  
   
Sager fra sagsstyringsarket:  

● Brev vedr. Kritisk mangel på mammakirurger. Foreløbig målbeskrivelse i dropbox. Der 
planlægges nyt møde i arbejdsgruppen, dato er endnu ikke fastlagt.   

 
FH mener, at vi skal drøfte, hvad vil vi egentlig i selskabet. Skal mammakirurgien være et fagområde eller et 
selvstændigt selskab?  
Udfordringen med 6 måneders plastikkirurgi, som er ubeskrevet i forhold til forslaget. Man skal her være 
opmærksom på, at rekonstruktiv kirurgi laves af plastikkirurgisk selskab. Dermed er det et helt andet 
selskab man går over i. Plastikkirurgerne kan også byde ind på dette område og det er måske det mest 
oplagte at gøre. Derfor er strategien vigtig at drøfte. 
 
Tanken med den tidligere nedsatte arbejdsgruppe var en henvendelse til Sundhedsstyrelsen, men der er 
delte meninger om det var den rigtige vej. Arbejdet er gået lidt i stå. Randi Beier Holgersen har udarbejdet 
en foreløbig målbeskrivelse. Der har været en henvendelse fra Vibeke Koudal med en række indvendinger i 
den forbindelse. Mailen sendes rundt.  
 
DKS bestyrelse kan drøfte 

1) Skal mammakirurgien være et fagområde under os? 
2) Skal de være under plastikkirurgien?  

Og så må resten af arbejdet foregå i arbejdsgruppen.  
 
Drøftelse af hvad mammakirurgerne egentlig selv ønsker, da det ikke virker som om man er helt afklaret på 
dette område, hvilke fall-back muligheder, man har som mammakirurg, værdien af den kirurgiske træning 
området, hvordan man kunne sikre et værdiløft samt hvordan man kommer videre herfra.  
 
Det drøftes, om der skal være et nyt møde i arbejdsgruppen. Det foreslås, at mammakirurgerne drøfter 
forslaget til uddannelse og finder ud af, hvad de ønsker. Altså er bolden tilbage igen hos mammakirurgerne.  
 

Bolden er nu hos mamma- og plastikkirurgerne. FD orienterer Vibeke Koudal.  
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● Follow-up koloskopirapporten fra 05.03.2020: Rapport godkendt af DSGH: videre fremfærd,  
 
Fælles brev og opfølgning fra forrige gang. Brev fremkommet fra Klaus Theede DSGH mhp. Godkendelse 
og underskrift fra formanden.   

 

Brevet er set, det godkendes at det sendes videre. Klaus Theede er orienteret herom.  

 
 

● LVS Spørgeskema ang. PRO-data: Kendskab til anvendelse af PRO-data i kirurgisk 
sammenhæng? Herefter udfylder faglig sekretær gerne skemaet og indsender til LVS.  

 
Er udfyldt og der spørges til om det er OK samt om der kendes noget nationale/regionale projekter: til 
patient related outcome i vores regi. Det er der ikke kendskab til dette og skemaet kan sendes.  
 

JS indsender spørgeskemaet.  

   
3. Meddelelser fra næstformanden  

   
Drøftelse af potentielle kandidater til næstformandsposten. Der er rekrutteringsudfordringer.  
 
Hele rollen omkring formandskabet drøftes. Det kan være en svær post at være på. Det er vigtigt at have 
den rigtige person på området. Der skal være energi, dynamik og samarbejde. 
 

Punktet drøftes atter ved næstkommende møde mhp. den kommende generalforsamling. Sekretariatet           
har navne fra ovennævnte drøftelse.  

 
LVS arbejder på en skrivelse omkring videre- efteruddannelsen, som har ligget stille. Man mener ikke, det er 
i orden, at den lægges fuldstændigt død pga. Covid-19.  
 

4. Meddelelser fra menige medlemmer 
 
MH:  

Godkendelse af Olympus kursus:  National postgraduate course under 
DKS, Use of Infrared technology in general surgery 2.0  
 

Kurset har været afholdt tidligere – fagligheden var meget i højsædet. Nyt kursus ønskes afholdt i februar 
2021. Programmet er af høj kvalitet og det anbefales, at det godkendes af DKS.  
 

Godkendes og MH skriver til Olympus, at det er OK.  
 

Samme problemstilling med at skaffe personer til endoskopiudvalget. Det er et voksende problem, at det er 
svært at rekruttere til disse poster. Kan man gøre noget og hvordan kan man reklamere/gøre en indsats for 
at få posterne besat. 
 
Drøftelse af hvordan kan vi øge vores synlighed. F.eks. forslag omkring linked-in profil for DKS. Det kunne 
måske støtte vores synliggørelse. I det hele taget er det et område vi skal have styrket.  
f.eks. kunne twitter også være en platform, der var god at anvende, hvilket bruges af LVS. Men det kræver, 
at man er aktiv.  
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KS:  
 
Angående SOME var det måske et emne til næste overdragelsesmøde mhp. brainstorm/workshop samt 
på næstkommende møder.  
 
Uddannelsesudvalget holdt møde i sidste uge, hvor årsmødet blev drøftet. Det bakkes op om, at 
årsmødet afvikles og et program er godt på vej. Hoveduddannnelseskurser drøftet, hvor der har været 
lidt problemer med afvikling af kurserne. De er dog omplaceret eller der er givet merit. Meget stort 
ønske om at få revideret kursusrækken og det har der ikke været stor stemning for indtil nu. Men nu er 
tiden moden til det og dette arbejde vil formentlig snart komme i gang. Det vil tage lang tid, men der er 
mange gode ting på tegnebrættet. Mammakirurgien blev også drøftet i det forum og der var der også 
opbakning til Randis målbeskrivelse.  
 
Drøftelse af endoskopikurserne og målbeskrivelsen:  
 
Hvem har mandat til at ændre dette og hvem kan nedsætte en arbejdsgruppe, der er beslutningsdygtig.  
Har vi de rigtige specialer og den rigtige speciallægeuddannelse. Det er 200 specialspecifikke 
kursustimer og det er for meget. Der er for meget kursus og folk har større behov for at være på 
afdelingerne. Nogle kurser afholdes af tradition og ikke af gavn. Det vil være fint, at man ser på dette.  
 
JS: Der er sammenligning af kurser på tværs af hele Europa og der er der lige kommet en artikel om 
dette emne. Artiklen sendes rundt og er også i dropbox.  
 
Endoskopikurser har fået rigtig dårlige evalueringer fra kirurger, da man er på et andet niveau end 
medicinere. Drøftelse af, om kurset skal splittes helt op fra DSGH regi? Er det en styrke eller skal man 
strømline det så kurserne er for sig. Man har forsøgt at få kirurgerne til at komme i starten af kurset, 
men det har ikke lykkedes, hvorimod medicinerne er meget tidlige i deres forløb. Så placeringen af 
kurset er også vigtig. Der er bestemt grobund for at se på kurserne, om de kan reduceres og optimeres.  
Noget kan formentlig også laves som web-online, så man kan tage kurset, når det passer.  
Der er en pointe i at man er på kurser med de kirurger, man er i generation med. Det skaber en god 
netværksdannelse, men skal ikke påvirke den faglige standard. 
JG og MH vil fortsætte drøftelsen i endoskopiudvalget torsdag den 18.06.  
 
Drøftelse af økonomien relateret til kurserne, midler gives fra SST. Hvad vil der ske, hvis man skærer i 
kurserne, kan de reduceres med bedre indhold og kan midlerne bruges til dette. Kan man lægge andre 
etablerede kurser ind?  
 
MH:  
Der har været et ønske om at holde en uddannelsesdag omkring pancreas, hvilket er behandlet i DSGH 
regi, hvor de har nedsat en arbejdsgruppe. MH spørger, om JH har hørt om dette. JH har hørt lidt om 
det og vil gerne høre, hvad Peter Nørgaards anbefaling er, før man tager stilling. Bekymringen er, om 
det vil drænere årsmødet og hvis ikke alle er inviteret med og inddraget kan det også være en 
bekymring. Bestyrelsen skal have en holdning til, hvad man skal gøre.  
HG: CP og Peter Vilmann har arrangeret et endagsmøde som generel pancreas. Skal man lave noget 
udover det eller kan det ikke bruges?  
KS: eller lægge det sammen med uddannelsesdagen i samarbejde med DSGH? Kunne det ikke ligge der?  
MH: det er svært at sige nej til nogen, der vil lave noget uddannelse for vores medlemmer i samarbejde 
med DSGH. Der er ambition om et heldagsmøde for aktive pancreasinteresserede for at stimulere bl.a. 
forskning m.m.  



Referat fra bestyrelsesmøde Dansk Kirurgisk Selskab 17.06.2020 

FD: Det er helt i orden at få nogle tilbud, men man skal være opmærksom på, at det ikke skal ligge 
hverken lige før eller lige efter årsmødet. Bør ligge i foråret.  
JH: Det er meget vigtigt, at fagområderne er korrekt repræsenterede og hvis man sikrer sig, at dette 
overholdes korrekt, så har jeg ingen indvendinger.  
MH: Så kan vi vel godt sige OK og få det sat i gang.  
 

Konklusion: Det er OK at man går i gang med dette arbejde, i det omfang det er fagområdedrevet og 
der er en bred repræsentation fra hele landet. MH går videre med dette. 

 
   

5. Meddelelser fra generalsekretæren  
 
● Årsmødet 2020  

 
Generelt har vi gået efter et fysisk møde. Der er kommet lidt fra fagområderne og der er indtryk af, at der 
arbejdes på sagen.  
Tilsagn på sponsorater på godt og vel 500.000 og der er vi også meget godt med.  
Der er skåret ind til benet og alle workshops er fjernet. Vi kan også godt fjerne simulationsworkshoppen hvis 
vi ønsker.  
 
Bekymringen er, om medlemmerne få lov til at deltage? Der har været udmeldinger fra Regionen, at man 
ikke må deltage i møder m.m., men det opponeres der meget kraftigt imod.  
 
JS: Vi skal have det afklaret inden deadline for aflysning for hotellet. Jonas har talt med en chefjurist i region 
syddanmark + en i danske regioner og forespurgt, hvad man må deltage i.  
Der kommer noget på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren og der er en formodning om, at reglerne 
bliver lidt slappere.  
HG: Det er tankevækkende, at andre har valgt at udskyde.  
JG: DSGH har skåret ned til en dag og rykket til senere på året. Europæiske møder er aflyst i efteråret.  
JS: Har talt med Michael Bau: ØCG mødet er aflyst i år. De har mange europæiske onkologiske firmaer, der 
ikke kan give tilsagn om sponsorat. Derfor valgte man at aflyse.  
MH: Hvad med lange ventelister og øget pres på afdelingerne. Risikerer vi, at kun det halve af 
medlemmerne kommer? 
KS: Det kan jo også være, at folk har brug for at komme ud til noget, så man får det bedste årsmøde 
nogensinde.  
JG: Det brænder i udstillerne for at få lov til at præsentere deres nye ting.  
JH: Hvad gør anæstesiologerne? Der er ingen melding på deres hjemmeside. Der er flere scenarier:  
Pukkelafvikling: gør det svært at lade folk få fri. Regionale udmelding: farligt at lade så mange fagligt 
vigtige personer være samlet et sted. Er det anden runde af epidemien, så får vi dækket vores udgifter? 
Skal vi spørge og sikre os godkendelse på forhånd? Skal vi droppe festen?  
 

Skrivelse til regionerne – hvad siger de? John skriver til dem samt til DASAIM.  

 
KS: Gallamiddagen  - vi har betalt 80.000 i depositum. Vælger vi at flytte uden at betale mere, så koster det 
os 25 % - et tab på 20.000. Middagen forventes udskudt til 2021, men Kristin afventer endelig 
tilbagemelding fra cateren.  
 

Kristin får afmeldt gallamiddagen – evt. udskydes denne til 2021. Det er OK med et tab sv. til 20.000 
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Der planlægges et virtuelt møde før den 23.08, som er endelig dato for afbud til hotellet. Og vi fastholder, at 
det er et program over 2 dage. Simulationsenhederne droppes.  
 

Virtuelt møde er planlagt til den 12.08.2020. Der er fremsendt skype-indkaldelse.  

 

JG kontakter simulationsenhederne og meddeler dem, at deres session nedlægges i år.  
Gitte afbestiller lokalet hos Scandic.  
Udkast til orienterings-brev vedr. årsmødet sendes til gennemlæsning hos bestyrelsen og godkendelse 
hos formanden.  
 
 

● Polyposeguideline  
 
JG har været med i polyposeguideline, nedsat i samarbejde med genetikerne. Guideline er færdig og 
godkendt af ECV og DCG. Skal den også godkendes her?  
 

Guideline er godkendt.  

   
6. Meddelelser fra sekretæren  

 
Deltager i arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik omkring guideline for 
ikke-obstetrisk kirurgi under graviditet. Formål dels at lære mere om gynækologernes proces. Første møde 
august 2020.  
 
JS: primært mhp. at studere deres guidelineproces. Der meldes tilbage efter mødet i august.  
 
Honorarer til den faglige sekretær og til kassereren – se herunder.  
   

7. Meddelelser fra kassereren  
   
Honorarer gives til den faglige sekretær og kassereren. Der er lidt uklarhed om, hvordan disse honorarer 
tidligere er givet.  
 

HG og JS bedes komme med et estimat over tidsforbruget og et forslag til et rimeligt honorar 
fremadrettet.  

 
Herunder drøftes revisorfirmaet, som ikke helt fungerer efter hensigten og om vi skal finde et andet 
revisionsfirma. Der er lang svartid og man får ikke altid klare svar. Der har ikke været den fornødne hjælp 
endsige dialog. Desuden koster enhver henvendelse et ret stort honorar. Endvidere drøftes, at kontoen i 
danske bank skal lukkes og overgå til lægernes pensionskasse samt revisorens adgang til at disponere over 
kontoen, der skal lukkes.  
 

Andet revisionsfirma skal findes. Kontoen i danske bank skal flyttes til lægernes pensionskasse.  

 
 

8. Hjemmesiden  
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Den nye webmaster får carte blanche til at rette til og lave et nyt design. Skal naturligvis endeligt godkendes 
af bestyrelsen. Vi skal gerne have en automatisering til FB om muligt. Der er et ønske om forbedring af 
hastigheden på hjemmesiden, som skal undersøges.  
 
Desuden skal der ses på SOME løsninger fremadrettet.  
   

9. Certificeringer  
 

 Nye medlemmer siden sidst:  
Søren Mølgaard  
Ulrike Ries Feddersen  
Hanne Sønder Grossjohann  
Mustafa Bulut  
Anja Poulsen  
Saeid Aslani  
Aous Al-Sudany  
Amanda Bruchmann  
  

10. Eventuelt   
   
Nihil.  
  
  
/Gitte F.P. 

19.06.20 


