Til stede:
Inge Nordgaard-Lassen (IN)
Ole Hamberg (OH)
Birgit Lassen (BL)
Per Ejstrud (PE)
Torben Nathan (TN)
Erika Bélard (EB)
Niels Kristian Muff Aagaard (NK)
Referat bestyrelsesmøde 17. Juni
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Godkendt
2. Gennemgang af efterårsmøde ved UEG i Wien ved Jakob Seidelin
Emner, der blev berørte:
- Lobby for UEG på nationalt samt EU niveau
- Der er ansat et ”Lobby” firma i Bruxelles med fokus område indenfor CRC og HCV.
- UEG forsøger at indhende information fra EU lande med spørgeskemaer og workshops
- Andre større lande som Tyskland og Spanien bruger også lobbyisme på det nationale niveau.
- UEG vil gerne hjælpe med ”Know-how” vedr fundraising . Kan muligvis også hjælpe større
projekter på tværs af grænserne (kvalitetesikring/forskning)
- møder 2 gange om året. Næste møde til oktober.
3. Meddelelser
a. UEG achievemnet:
kandidaturen sendt
b. UEG kandidater til: " Member on the national societies committee”, ”election of
chairs of the scientific and public affairs committee"
Kandidatur til ”Member on the national societies committee” er sendt. Der er dog ikke sendt
kandidatur til ”elction of chairs of the scientific and public affairs committee”, da posten synes at
være tung administration
c. UEG fellowship
DSGH støtter samt gør opmærksom på UEG fellowship via reklamering / nyhedsmails via
hjemmesiden.
d. Offentliggørelse af HU og speciallæge på hjemmeside
Navnene på de nye HU, kan skaffes via hovedkursusleder.
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Det foreslås at lave noget lignende for de igangværende ph.d. studerende samt datoer for forsvar
( må selv melde ind til webmaster, mhp reklamering på DSGH hjemmeside).
e. Henvendelse fra DASAIM vedr. tværfaglig kl. retningslinje for behandling med
opioider til patienter med kroniske non-maligne smerter
Asbjørn M. Drewes har takket ja til dette og LVS er orienteret.
f. Request for assistance for EASL – yderligere forklaringer?
Sættes ved næste BS-mode.
g. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske kvalitetsdatabaser / BIOIBD
Der er sendt svar i samarbejde med Jens Kjeldsen. Der er bekymringer om hvorvidt dataerne
risikerer at blive brugt uden at selskabet / de faglige repræsentanter er orienterede.
Der har været lidt tekniske udfordringer ved at komme på BIOIBD databasen, men dette skulle
være på plads nu.
h. Olympus legat
Der bliver snart annonceret en pris på 25.000 Dkr-.
Der kommer et dokument på engelsk på DKS og DSGH hjemmeside mhp ansøgning. (Status til
mødet 5.10)
i. Takeda legat
Der må ikke gives legat uden specifik kongress, hvorfor DSGH har takket nej til forslaget
j. Tilbagemelding fra LVS vedr det akutte område
4 ud af 5 regioner har meldt at de støtter op om akutspecialet. Der er forskellige forslag og løbende
debat.
LVS er ikke kommet med et endeligt svar, da der er uenighed blandt de videnskabelige selskaber.
k. Specialeplanen og høring
SST oplyser, at fremover vil høringssvar til specialeplan ligge hos LVS i stedet for de enkelte
selskab /udvalg. Selskaberne vil derefter kontaktes via LVS.
Der er tvivl om hvorvidt den foreløbige specialplan er fortrolig eller om den kommer ud til
regionen/hospitaler til en høringsfase.
l. LVS og specialet i akut medicin
DSGH mener ikke, at LVS har formidlet alle selskabernes synspunkter, hvorfor følgende sende til
LVS pbv:
”DSGH har efaret at, der er en igangværende politisk process vedrørende det akutte medicinske
område samt en eventuel oprettelse af et akut medinsk speciale. Vi har forståelse for, at LVS har
modtaget mange forsksellige faglige synspunkter for og imod oprettelse af sådan et speciale. Som
selskab vil vi henstille til at de faglige synspunkter for og imod formidles i denne debat og at, LVS
bidrager aktivt i denne debat.”
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m. Udvalgenes formandberetning
Det skal noteres hvilke medlemmer, der er i udvalgene på hver års-beretning og hvornår de er valgt.
Samt at alle udvalgsmedlemmer har godkendt beretningerne før de sættes på.
BL kontakter UL-udvalg mhp at få nogle flere informationer vedr. ”hvid bog” samt evt ønsket
ændringer i kommissoriet
Mangler i beretningerne klares over mails og sættes på hjemmesiden når de er endeligt godkendte.
n. IBD interessegruppe
IN foreslår at danne en national interessegruppe med involvering af BIOIBD og
forskningsmuligheder på national plan (akut colit). Det foreslås at dette meldes ved årsmøde ifm
præsentation af revision af IBD guidelines.
Evt ph.d. projekter og udgifter hertil er dog ikke forankret i DSGH. DSGH vil gerne støtte nationale
projeker (evt økonomisk bidrag, facilitering af kontakt/kommunikation mm).
o. Høring ifm dimensioneringsplan 2018-2022
Selskabet, LVS og landets afdelinger har fået tilsendt høring vedr dimensioneringsplan. DSGH
mener at dette hører under selskaberne, hvorfor IN orienterer SST om dette.
Der foreslåes en arbjedsgruppe der dækker hele landet mhp på et kvalificeret svar (en fra hver
region)
p. Forespørgsel vedr Fedmekirurgi v/ L. Naver
Lars Naver udgår af NKR fedmekirurgi i år. Blev udpeget i 2012. Nyt medlem afklares ved mødet
5.10
q. DSIM invitation til årsmøde
Forslag til foredragsholdere
r. DanHep
DSGH kan ikke acceptere at dens navn bruges ifm ansøgning til nationale kliniske databaser.
DSGH har ikke været forespurgt eller givet accept.
DSGH kan ikke udtale sig, om hvorvidt denne støtter DanHep som National database på nuværende
tidspunkt pga manglende informationer. IN tager kontakt til Inf.Med formand mhp yderligere
afklaringer.
s. Medicin.dk
Man tilbyder at lægge et stillingsopslag på hjemmesiden.
Medicin.dk må også gerne spørge DSGH hvis de er i tvivl, når der er kommet ansøgninger.
4. Udvalg / Interessegrupper:
a. Årsmøde: annoncering af datoer
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Bestyrelsen møder kl 9 om morgenen, for at mødes med DLI og sponsorer. Der laves navneskilt
med anden farve for DSGH bestyrelse (samt årsmødeudvalget) mhp at facilitere kontakten mellem
DLI og DSGH.
Ved årsmødet, byder IN velkommen og informerer om nominering af æresmedlemmet. PE
præsenterer æresmedlemmet.
Programmet samt datoer på kommende DSGH møder printes og sættes rundt på pladserne.
b. E-udvalget: respons om forslag til det nye e-kursus
E-udvalget kommer med et forslag (se sidste BS referat)
Der er fristsvar d. 15./8 2016
c. Endoskopi-udvalget: koloskopi uddannelse
Bo Søndergaard og PE tager sig af opgaven mhp at finde interesserede til planlægning af koloskopi
uddannelse
d. Forskningsudvalget:
Svar vedr FORSK2025: NAFLD bliver foreslået
Ph.D. netvæksdag: form, budget mm: antal af delategere er begrænset pga økonomien og tiden. Der
lægges op til, der kommer nye ph.D.-studerender hver gang.
5. Økonomi
Årsrapport 2015 gennemgås ved IN og underskrives af bestyrelsen. Regnskabet sendes derefter til
de eksterne revisorer.
Vedr. YDSGH-sommermøde: Transportgodtgørelse refunderes kun til medlemmer af DSGH.
6. Generalforsamling: Dagsorden og Formandsberetning
Bestyrelsen er et selvstændig punkt : genvalg af formand, valg af ny næsteformand, valg af nye
medlemmer (kasserer og sekretær) - (BL, EB, PE, TN vil gerne fortsætte, OH, NK stopper)
7. Årshjulet / Mødekalender
Punkt til årshjul: udskiftning i de forskellige udvalg (oktober)
Festalen: skal sættes i årshjul i marts

-

8. Kommende datoer
Bestyrelsesmøde (konstituering): 5/10 kl 16-19 Domus Medica
Forskningsmøde – november møde: 3/11 kl 16-18 + Bestyrelse
Bestyrelsesmøde: 2/12 + julefrokost (aften)
E-kursus: 13/1 kl 10-20 + Bestyrelse
Temamøde: 10/3 kl 16-19 (IDA) + Bestyrelse
DSGH/DKS: 27/4 + Bestyrelse
Forårsmøde: Liver Spring meeting: 18/5 (Århus) + Bestyrelse
Y-DSGH sommermøde: 9 Juni 2017
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- SADE møde 19 & 20 Januar 2017
- Basalkursus endoskopi: efterår 2017
- Årsmøde: 1 & 2 Sept
Alle datoer føres i mødekalenderen i Dropbox
-

9. Kommende bestyrelsesmøde
E-kursus, form og evt nye medlemmer (DSGH og DKS, evt yngre medlemmer, yngre
professorer)
Henning Gønbæk inviteres til (oktober) møde og bede om evaluering
Y-DSGH formand inviteres mhp journalkoncept (november)
Uddannelsesudvalget (oktober)
Udskiftining til de forskellige udvalg (okotober)
Guideline oversættelse (guidelineudvalget)
WGO udmeldelse
Kursus til praktiserende læger

10. Evt
a. Antal medlemmer i DSGH
723 medlemmer med stemmeret, 5 udmeldt
b. UEG 2019 kandidatur
IN og Peter Bytzer var i Wonderful Copenhagen (Peter Vilmann var også indkaldt). UEG overvejer
at lade kongressen går på omgang hver andet år.
Bella Center kunne være en mulighed fra 2020 og årene frem. Søren Meisner har takket ja, til at
være med i ”organizing comittee”. Medlemmerne som var engageret i tidligere ansøgning om
kandidatur til WGO kan spørges igen, såfremt det bliver aktuelt.
Der lægges op til vores nordiske kollegaer, kunne støtte om København kandidatur. Man kunne
muligvis bruge medlemmer fra de andre lande i ”organizing comittee”
c. WGO medlemskab
NK har spurgt vores svenske kollegaer om deres indstilling og der afventes svar.
Umiddelbart er stemning mest til udmeldelse
d. Høringssvar
Diverse høringssvar vil fremover blive lagt på DSGH hjemmeside
e. Styregruppen for dansk tarmscreening database
PE trækker sig ud af Styregruppen for dansk tarmscreening database (DTS, Morten Rasmussen
formand)- Bo Søndergaard indtræder i stedet for.
Bo Søndergaard (går ud af SADE bestyrelsen)
Med Venlig Hilsen
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Inge Nordgaard-Lassen
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