Referat for DKS/DSGH Fællesmøde 5 april 2018 i Domus Medica
Deltagere fra DKS: Flemming Dall, Jesper Durup, Inge Bernstein, Michael Hareskov Larsen og
Trine Stiggaard
Deltagere fra DSGH: Henning Glerup, Gerda Elisabeth Villadsen, Inge Nordgaard-Lassen og
Lone Madsen
1. Afklaring og endelig godkendelse af udkast til fælles koloskopi uddannelse
Der var generel enighed om at en struktureret fælles koloskopiuddannelse for de 2 specialer var
vigtig. Fra DKS´s side var der bekymring mod det foreslåede antal superviserede skopier under
skopi uddannelsen (50 skopier på 8 uger). Man foreslår derfor mere flexibilitet på tidskravet og
foreslår at der i stedet skal stå ”tilstræbes på 8 uger”. Det anføres at der mangler referencer i
rapporten. Det skal afklares om koloskopi uddannelsens komptencekort skal erstatte de aktuelle
kompetence kort for koloskopi i de respektive målbeskrivelser (kirurgi og gas.med). Attesteret
kompetence-kort er tilstrækkelig dokumentation idet der ikke i DK kan stilles krav om en
eksamen.. Kan HU godkendes hvis den foreslåede koloskopiudd. ikke er bestået under
uddannelsen (I eller HU stilling)? Foreslår at det aktuelle endoskopikursus (2 dage) reduceres
til 1 kursusdag kun omhandlende øvre skopi idet antallet af kursusdage dermed bliver neutralt
ved indførelse af den foreslåede koloskopiuddannelse.
Ovenstående kommentarer sendes til arbejdsgruppens tovholder (Bo Søndergaard) mhp på
justeringer i udkastet . Når udvalget har revideret /taget stilling til kommentarerne fremsendes
de på ny til hhv DKS og DSGH for kommentering og godkendelse. Dette tilstræbes at foregå i
løbet af kort tid (få måneder) således at endelig godkendelse fra selskaberne IKKE skal afvente
høring på nyt fællesmøde som først er estimeret om 1 år (april 2019).
2. Økonomisk afregning af fælles HU kurser (billeddiagnostik og endoskopi fælles) udgift ønskes
delt/suppleret.
Enighed om at kursusbudgettet skal justeres således at udgifterne til de fælles HU kurser
fordeles ligeligt mellem selskaberne. Hovedkursuslederne (Randi Beyer Holgersen og Bo
Søndergaard) har selskabernes støtte til dette og kan kontakte SST mhp justering i kursusbudget
for med.gas som aktuelt afholder hele kursusudgiften for de 2 fælles kurser og derfor bør have
tilført det beløb der dækker kirurgiske HU-stillingers deltagelse.
3. Forslag til ændringer i nyt kommissorium for fælles Guidelineudvalg
Formand ændres til tovholder. Fokus på ændrede aftaler for sponsorater. Kommissoriet blev
godkendt. Endelig version fremsendes til begge selskaber
4. Program for planlagt fælles temadag (28/9)
Programforslaget præsenteres ved IN og MHL og det godkendes. Problematisk med
datoforslaget i sept 2018 pga andet annonceret kursus. Ny dato foreslås (fredag i uge 2). Vi
ændrer navnet til DSGH/DKS videreuddannelseskursus (i stedet for temadag). Det fastholdes
som et 1. dagskursus. På sigt evt udvidelse til 2 dagskursus afhængigt af søgning og evaluering.
Formand:
Spec. ansv. overlæge
Henning Glerup
Regionhospitalet Silkeborg
Diagn. Center, Klinik for MaveFalkevej1-3, 8600 Silkeborg

Næstformand:
Ledende overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden,
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Sekretær:
Overlæge, ph.d
Lone G Madsen
Medicinsk Afdeling
Sjællands Universitets Hospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer: Afd.læge Erika Belard, Herlev; Overlæge, Ph.d Peter Holland-Fischer, Ålborg; Overlæge Anette Dam
Fialla, Odense, Overlæge, ph.d Gerda Elisabeth Villadsen, Aarhus

Kurset afholdes ved minimums deltagerantal på 50 tilmeldte. Der opkræves 300 kr i gebyr for
kursus incl socialt arrangement (middag efter). Der er foreløbig tilsagn om 4-5 sponsorater. HG
vil koordinere sponsor kontrakter med firmaerne, IN og MHL tovholder på program og sørger
for ”hold-the-date” info med præliminært program til hjemmesiderne. EB booker lokaler (IDA
ledigt og booket til fredag 11. januar 2019 max. kapacitet 100 personer).
5. Financiering via firmasponsorship og så evt lade det være første skud ifm generel videreudd.
v/Flemming Dall Hansen.
Diskuterer at det er attraktivt med identiske regler/aftaler i de to selskaber vedr. sponsorater til
videreudd arr, og legater. Hvert selskab diskuterer strategi og melder ud til hinanden når strategi
er vedtaget. Der opfordres til at vi annoncerer div. kurser og møder på hinandens hjemmesider.

Referent:
Lone G Madsen
Faglig sekretær DSGH
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