Referat DSGH bestyrelsesmøde 30 november 2018 kl 14.30:
Hotel Scandic Kødbyen, Skelbækgade 3A, 2018 Kbh V
Til stede:
Henning Glerup (HG)
Ebbe Langholz (EL)
Peter Holland-Fischer (PHF)
Klaus Theede (KT)
Lone G Madsen (LM)
Afbud:
Annette Dam-Fialla (ADF)
Gerda Elisabeth Villadsen (GEV)
1. Velkomst og godkendelse af:
a. Referat BS 7 november møde godkendt efter tillæg vedr økonomi for patient
informationer hvor det præciseres i Punkt 3.a.v.: Udfærdigelse af fremtidige patient
informationer kan først iværksættes efter vurdering af tilbud fra grafiker (evt fra flere
udbydere) og budget for gennemførelse af arbejdet skal forelægges og godkendes af
bestyrelsen før iværksættelse
b. Dagsorden dd godkendt.
2. Meddelelser
a. Referent pro-medicin hepatologi: Henriette Ytting sagt ja, pro-medicin orienteres om
udpegning
b. Oreinteringr fra LVS repræsentantskabsmødet og vores forhold til og muligheder for
samarbejde med LVS
c. Høringssvar LVS: journaladgang til forskning: Høringssvar i dropbox/hjemmeside
under høringssvar
d. Høringssvar LVS: behandler farmaceuter: ingen kommentarer
e. Kandidater til Dagens Medicin ”frimærke”: Ingen input fra afdelingerne, men
Kristian Rørbæk Madsen in memoriam forslås.
f. Udpegning af junior inspektorer: Fra Udd Region Nord indstilles Peter Lauerberg.
Fra Udd. Region Syd og Øst overvejes kandidater til efterfølgende BS-møder
g. Udpegning af kandidat til Hagedorn pris 2019. Indstilling sendt
h. Information fra LVS vedr overgangsordning for specialet akut medicin taget til
efterretning.
i. LVS høring: videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige
forskningsprojekter. Enighed om forslaget er positivt, og vi støtter lovændringen
3. Udvalg / Interessegrupper
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a. BIOIBD styregruppe formand Jens Kjeldsen og BS-kontakt Inge Nordgaard
deltager:
Der er melding fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet hvor man
tilbyder BIOIBD fortsat støtte også i 2019, med krav om at styregruppen udvides
med en bredere sammensætning ( bl.a kirurgi og YL) inden udgange af 1 kvartal
2019, og at man inden udgang af 2019 har formuleret nye kvalitets indikatorer der
dækker rammerne for hvad RKKP ønsker hvilket bl.a indebærer at databasen
omfatter hele IBD populationen (også pt. som ikke behandles med biologisk
medicin).
Der diskuteres fortsat DSGH samarbejde og engagement i dette. Samlet set er
holdningen at der ønskes komplette tal og dette nok kun kan opnås hvis det foregår
via Regionernes kvalitetsarbejde. Dette sikrer at valide og komplette tal opnås og
sikre på sigt komplette data for overholdelse af nationale behandlingsalgoritmer for
IBD ihht nationale behandlingsvejledninger og SSTs Specialeplan. Den Regionale
involvering giver mulighed for at krav og ressourcer videresendes til de relevante
sygehus-og afdelingsledelser for sikring af komplethed. DSGH og styregruppens
krav omfatter økonomi til dataindtastning, databehandling med klinisk
brugbare ”out-data” samt krav om at data kan elektronisk overføres mellem LPR og
databasen. Det samme gælder operations, procedure og aktivitetskoder. Regionerne
ønsker primært at monitorere patientforløb, så outcome kan sammenlignes og
ensartethed over landet kan sikres. Det kan give valide data til sammenligning med
andre lande vedr diagnosekoder, populations størrelser og medicin forbrug, men
næppe give mulighed for brugbare forskningsdata.
DSGH støtter at Styregruppen det kommende år udvides og deltager i arbejdet med
definition af brugbare kvalitets indikatorer og krav om maximal udnyttelse af
datafangst/overførsel fra eksisterende journal systemer så manuel indtastning
undgås/minimeres og krav til højere kvalitet af de data der kan hentes ud fra
databasen. Det er styregruppens indtryk af RKKP er meget interesserede i at arbejdet
fortsætter og at vi kan stille krav. Jens Kjeldsen og Inge Nordgaard fortsætter
arbejdet i gruppen ad hoc frem til en ny aftale er på plads. Der diskuteres forslag til
udvidelser af styregruppen og styregruppen spørger selv kandidater. EL bliver
fremadrettet DSGH kontaktperson til BIOIBD og dermed også medlem af
styregruppen. Gruppen finder selv ny formand idet Jens Kjeldsen ønsker at afgå som
formand når ny aftale med RKKP er på plads. Jens Kjeldsen skriver svar til RKKP
om vores indstilling til fortsat samarbejde og krav til dette. BS orienteres løbende.
b. Årsmøde udvalg:
i. Henvendelse fra DLI vedr problemer med fortsat at bruge Munkebjerg til
Årsmøde pga kasinofaciliteter hvilket hindre mulighed for at vi kan modtage
sponsorater og sælge udstillingsstande til industrien. Kontrakten med
Munkebjerg for 2019 kan opsiges indtil 4 mdr. før arrangement
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ii. PHF har undersøgt andre muligheder bl.a Nyborg Strand og han har bedt dem
udfærdige tilbud på ledige datoer. PHF undersøger med DLI hvilke andre
mødefaciliteter der fortsat kan godkendes for møder med industri støtte.
Håber at have aftale på plads til næste BS, incl. Evt besøg og rundvisning ved
BS møde i januar.
iii. Status for 2019 program: Udkast set, ser fint ud, PHF melder tilbage til
gruppen
iv. HG har fået afslag fra Pharmanovia om fortsat sponsorat af legat og støtte til
foredragsholder. Takeda fastholder støtte til 1 legat. Andre firmaer
forespørges om sponsorat til legat
c. DSGH repræsentant og suppleant i DSIMs bestyrelse: LM fortsætter endnu et år som
DSGHs bestyrelses repræsentant i DSIM. KT vælges som suppleant.
d. Endoskopi udvalget: Fortsat intet respons fra udvalget vedr spørgsmål fremsendt
efter BS møde med DKS i april 2018. Der tages kontakt.
4. Faglige møder
a. Status fælles møde DKS 11 januar 2019
i. Sponsor kontrakter i hus.
ii. Mødeledelse: Inge Nordgaard-Lassen og Michael Hareskov Larsen
iii. Opdateret program gennemgået, praktiske forhold og aftaler med IDA
afklares mellem KT og LM
b. Forårsmøde 2019: Status EL/KT: Tilbud fra: Signatur Storebælt Nyborg 29.3.18
Emne: Extraintestinale manifestationer ved IBD: Sponsorer 1-2 interesserede.
KT/EL går videre med tilbud, præciserer min antal deltagere og afregning pr deltager.
KT info om dato og emne for møde til hjemmeside hurtigst muligt. Budget for møde
og endeligt program præsenteres til næste BS
c. Århus møde Maj: Intet nyt, afventer tilbagemelding fra GEV. Forventer datoforslag
8 maj i Århus holder.
5. Økonomi/budget
a. Intet nyt vedr kontor og regnskabshjælp hjælp DADLs medlemsservice. Intet nyt,
PHF kontakter Lægeforeningens bestyrelse da sekretariat ikke vender tilbage.
6. Evt:
Orientering om LVS møde 31.1.2019 på Vilvorde Kursuscenter hvor DLI/Atrium orienterer
om industriens regler for venue for årsmøder og sponsorerede arrangementer for
videnskabelige selskaber
Med Venlig Hilsen
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