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Formandsberetning 2013-2014
Denne beretning omfatter perioden fra seneste årsmøde 6. september 2013 til DSGH’s
generalforsamlingen den 5. september 2014.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af:
 Ole Hamberg (formand) (valgt 2012)
 Flemming Bendtsen (konst. næstformand) (afgår d.å.)
 Niels Kristian Aagaard (sekretær) (valgt 2012)
 Torben Nathan (kasserer fra september 2014) (valgt 2013)
 Henriette Ytting (afgår d.å.)
 Birgit Larsen (valgt 2013)
 Per Ejstrup (valgt 2013)
Flemming Bendtsen træder ud af bestyrelsen efter 1 år som næstformand derpå formand i et år
endelig næstformand i et år, forudgået af 2 år som formand for DASL. Ligeledes træder Henriette
Ytting ud af bestyrelsen efter 4 år med en særlig stor indsats i årsmødeudvalget. Tak til begge for
deres store arbejde for DSGH.
Også en stor tak til Lars Vinter Jensen som har varetaget kassererfunktionen i perioden frem til
årsmødet 2014.
Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt i alt 9 bestyrelsesmøder. Referater ligger på hjemmesiden. Et
bestyrelsesmøde blev afholdt som telefonmøde – en mødeform som kan anvendes ved ”rutine”
bestyrelsesmøder.
Generalforsamling
Der blev afholdt generalforsamling i relation til årsmødet på Hindsgavl Slot den 3. september 2012
– referat kan ses på hjemmesiden.
Ændringer af vedtægter
Bestyrelsen stiller ændringsforslag vedrørende valg af næstformand til behandling på
generalforsamlingen 5. september 2014.
Habilitetserklæring
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Bestyrelsen har vedtaget at alle bestyrelsesmedlemmer skal afgive habilitetserklæring som vil
offentliggøres på DSGH´s hjemme side. Habilitetserklæringerne vil for den nye bestyrelses
vedkommende foreligge per 1. november.
Øvrige mødeaktiviteter
Årsmødet
Årsmødet 2013 havde rekordstor deltagelse og såvel det faglige som det sociale udbytte er forsat
stort. Det faglige program og indsendte foredrag og posters var af høj kvalitet.
Der blev ved mødet præsenteret 3 nye guidelines – der alle har været i høring og er godkendte.
Ved årsmødet uddeltes ærespris til Hendrik Vilstrup (Tillotts æreslegat) og til Niels Thorsgaard
(AbbVies æreslegat). Der blev desuden uddelt 2 rejselegater til ECCO-kongres – begge
sponsoreret af AbbVie.
November mødet
Det traditionelle november møde blev udsat til januar 2014 med temaet: ”Forskning”, hvor 7 Ph. D
studerende hver fremlagde et videnskabeligt arbejder. Selvom mødet ikke var så velbesøgt som
det kunne havde været ønsket, var der enighed om, at det var et vigtigt møde og en god mødeform
som tjente selskabets interesse ved at formidle gastroenterologisk og hepatologisk forskning i
Danmark. Medlemmerne tilskyndes til at deltage i sådanne møde for derved at vise deres
interesse for og støtte til dansk gastroenterologisk og hepatologisk forskning.
Temamøde
Den 29.03.14. blev der i lighed med tidligere år afholdt temamøde. Temaet i år var ”Ulcerative
colitis - from mild to severe colitis. Established and new treatments". Mødet var særdeles
velbesøgt med både nationale og internationale indlæg: Stephen Hanauer var hovedtaler suppleret
af 4 danske foredragsholdere.
Århusmøde
I juni 2014 blev der i Århus afholdt videnskabeligt møde arrangeret af forskningsudvalget. Temaet
var her ”Kolestase”. Indlæggene var ligeledes her af høj kvalitet, og der var et særdeles nydeligt
fremmøde.
Det fusionerede selskab må efterhånden siges at være etableret som et selskab, der er det
specialebærende selskab for det fusionerede speciale medicinsk gastroenterologi og hepatologi.
Det er imidlertid fortsat væsentligt for selskabet, at det i bred forstand repræsenterer medlemmer
med interesse for klinik og forskning med relation til alle de fagområder det fusionerede selskab
repræsenterer.
Hjemmesiden
Hjemmesiden bestyres af Søren Meisner og er aktuelt under en nødvendig ombygning, idet siden
har været udsat for et meget stort antal ”hacker-attaks”. Hjemmesiden vil få adresse DSGH.dk
Der skal rettes en stor tak til vores webmaster Søren Meisner for et engageret arbejde med at
vedligeholde og udvikle hjemmesiden.
Sundhedsstyrelsens specialeplansrevision
DSGH blev på lige fod med andre specialebærende selskaber indbudt til møder i
Sundhedsstyrelsen sammen med en regionsrepræsentant for hver af de fem regioner. For DSGH
deltog: Ole Hamberg, Torben Nathan og Peter Ott.
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Indledningsvis afholdtes i DSGH regi et formøde med deltagelse af DGSH bestyrelsen og de fem
regionsrepræsentanter. Der er blevet afholdt to møder henholdsvis den 8. april og den 19. maj.
Den reviderede specialeplan forventes færdig efteråret 2014.

Udvalg
Årsberetninger fra formændene for selskabets forskellige udvalg kan ses på hjemmesiden.
Formanden skal rette en stor tak til alle udvalgsformænd- og medlemmer for deres store og
engagerede arbejde for DSGH.
IBD-database udvalg
DSGH’s bestyrelse nedsatte i 2012 en arbejdsgruppe, der havde til opgave at undersøge
muligheden for oprettelse af en IBD-database til registrering og kvalitetssikring af biologisk
behandling ved inflammatorisk tarmsygdom. Arbejdsgruppen med Niels Thorsgaard som formand
har udarbejdet en beskrivelse af en IBD database med tilhørende kvalitetsindikatorer som i 2013 af
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) blev godkendt som en landsdækkende
obligatorisk database. Og i Juni 2014 kom så den gode nyhed , at RKKP har bevilget økonomi til
etablering af databasen. Et stort skridt for IBD behandlingen i Danmark og en stor tak endnu
engang til arbejdsgruppen for deres ihærdighed og succes. DSGH nedsætter i løbet af september
måned en styregruppe som sammen med RKKP skal forestå den endelige udarbejdelse og
implementering – databasen skulle kunne få sin debut allerede august 2015!
Uddannelsesudvalget:
Ida Vind er tiltrådt som formand for uddannelsesudvalget.
Efteruddannelsesudvalg
Medlemmerne af det nye udvalg Michael Staun og Troels Havelund fra DSGH, og Frederik
Helgstrand og Thorbjørn Sommer fa DKS har gennemført ”deres” første E-kursus og succesen fra
tidligere år var i hus.
En stor tak til E-udvalgsmedlemmerne for deres hurtige ageren og fint tilrettelagte kursus.

Samarbejde med DKS
Samarbejdet med Dansk kirurgisk Selskab (DKS) repræsenterer den vigtige samarbejdsflade med
det kirurgiske speciale. Det gælder områder som efteruddannelse (fælles E-udvalg) og endoskopi
(fælles endoskopiudvalg), men også i forbindelse med sundhedsstyrelses specialerevision havde
to selskaber lejlighed til at drøfte forskellige forslag som var kommet i spil. DSGH og DKS har aftalt
et årligt fællesmøde med de to bestyrelser i april måned.

Internationale relationer
DSGH er kontingent betalende medlem af
• WGO (World Gastroenterology Organization)
• ASNEMG (Association of National European and Mediterranean Societies of
Gastroenterology)
• UEMS (European Union of Medical Specialists)
• ECCO (European Crohn and Colitis Organization)
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for det store arbejde alle medlemmer
har ydet for selskabet i det forgangne år samt en stor tak til de mange medlemmer, der arbejder i
Selskabets mange udvalg. Deres store engagement er nødvendig, hvis vi fortsat skal leve op til
vores målsætning om at arbejde for specialets samlede trivsel – patientbehandlingen – forskningen
og uddannelsen.
Med venlig hilsen

Ole Hamberg
Formand for DSGH
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