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Formandsberetning 2014-2015
Denne beretning omfatter perioden fra seneste årsmøde 5. september 2014
til DSGH’s generalforsamlingen den 4. september 2015.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af:
§ Ole Hamberg (formand) (valgt 2012)
§ Inge Nordgaard-Lassen (næstformand, valgt 2014)
§ Niels Kristian Aagaard (sekretær) (valgt 2012)
§ Torben Nathan (kasserer fra september 2014) (valgt 2013, på genvalg)
§ Erika Belard (valgt 2014.)
§ Birgit Larsen (valgt 2013 på genvalg)
§ Per Ejstrud (valgt 2013 på genvalg)
Alle bestyrelsesmedlemmer, der er på genvalg, ønsker genvalg.
I henhold til Selskabets love overtager Inge-Nordgaard-Lassen
formandsposten efter sidste års valg som næstformand, og Ole Hamberg
bliver i det kommende år næstformand.
Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i perioden. Referater ligger på
hjemmesiden.
Generalforsamling
Der blev afholdt generalforsamling i relation til årsmødet på Hindsgavl Slot
den 5. september 2014 – referat kan ses på hjemmesiden.
Ændringer af love
Bestyrelsen har i indeværende periode revideret følgende kommissorier for
udvalg under DSGH med henblik på at ensartet dem. Forskningsudvalg,
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DRG-udvalg, Årsmødeudvalg, YDSGH-udvalg og E-udvalg. De ligger
opdateret på hjemmesiden.
Revisionen vil blive behandlet på generalforsamlingen den 4. september
2015, i henhold til Selskabets Love § 6.
Konkret stiller bestyrelsen følgende ændringsforslag
1. Forskningsudvalget: ”medlemmer af udvalget udpeges af bestyrelsen” (
dette er i overensstemmelse med, hvad der er gældende for andre
DSGH udvalg).
2. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg ( i modsætning til nu hvor
dette kræver generalforsamlingsbeslutning, se § 6)

Indstilling til priser
DSGH´s bestyrelse har indstillet et medlem til Marie og August Krogh prisen
et medlem til Codan/SEB Pension´s hæders pris og et medlem til Hagedorn
prisen.
I år (2015) er der ingen ærespriser til uddeling.
Selskabets love giver mulighed for at udnævne æresmedlemmer. Idet de
igennem flere år traditionelle firmasponsorerede ærespriser er bortfaldet
ønsker bestyrelsen i de kommende år at gøre brug af muligheden for tildeling
af æresmedlemsskaber, idet det er bestyrelsens mening, at der fortsat vil
være medlemmer hvis indsats for dansk gastroenterologi og hepatologi
Selskabet bør have mulighed for at påskønne.
Øvrige mødeaktiviteter
Årsmødet
Årsmødet 2014 havde igen stor deltagelse (170) og såvel det faglige som det
sociale udbytte var 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 DSGH´s ærespris til Professor Henning Grønbæk.
November/Januar mødet
November mødet blev rykket frem til januar 2015. Mødet var arrangeret af
forskningsudvalget og omhandlede den gode fondsansøgning. Indlæggene
var af højkvalitet, men igen var dette forskningsorienteret møde ikke
tilfredsstillende besøgt.
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Bestyrelsen og forskningsudvalget har drøftet mulige ændringer fremover,
idet det er vores opfattelse at et årligt forskningsmøde er en af Selskabets
kerneopgaver.
Ligeledes vil vi gerne have mødet fortsat placeret i det sene efterår, hvorfor
der allerede nu er fastlagt dato (1.december) og skitseret et program.
Temamødet i marts
Den 20.03.14. blev afholdt temamøde i samarbejde med SAGIM. Temaet i år
var ”Dysmotilitet og blev arrangeret af Asbjørn Drewes, Peter Bytzer og Anne
Lund Krarup. Mødet var særdeles velbesøgt med både nationale og
internationale indlæg (Gregor Lindberg, Sverige). Mødet var sponsoreret af
Astra og Allmiral.
Århusmøde
Den 3. juni 2015 blev der i Århus afholdt videnskabeligt møde arrangeret af
forskningsudvalget. Temaet var inflammation og leveren. Mødet var
velbesøgt. Ansgar Lohse (Tyskland) holdt et indlæg om autoimmun hepatitis.
Hjemmesiden
Hjemmesiden bestyres af Søren Meisner og er at finde i en ny forbedret
udgave.
Der skal rettes en stor tak til vores webmaster Søren Meisner for et
engageret arbejde med at udvikle og vedligeholde hjemmesiden.
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 2015 et ad hoc udvalg med Jens Kjeldsen som
formand. Udvalget skal forberede IBD databasen til implementering ultimo
2015. Opdatering om dette arbejde vil finde sted på årsmødet.

Samarbejde med DKS
Der afholdtes fælles bestyrelsesmøde mellem DKS og DSGH april 2015.
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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).
DSGH og DKS har aftalt ét 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)
• ESGE (European Society of Gastrointestinal endoscopy)
DSGH var repræsenteret ved EASL 50 års jubilæums kongres i Wien I form
af en poster om DGSH´s organisation, udvalg og aktiviteter.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle i bestyrelsen for det
store arbejde de har ydet for selskabet i det forgangne år. Også en stor tak til
de mange medlemmer, der arbejder i Selskabets mange udvalg. Den store
aktivitet 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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