Formandsberetning til generalforsamling 01.09.17. i DSGH
Først skal der lyde en tak til de medlemmer, der har ydet en stor indsats i udvalg, ved at arrangere
temamøder samt indgå i diverse nationale og internationale råd og udvalg. Foruden Jer kunne selskabet
ikke være det faglige samlingspunkt som lykkes år for år. Det er også denne indsats som gør, at selskabet
får en plads i faglige miljøer, i politiske organer samt ved de specialespecifikke spørgsmål.
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvoraf et har været afholdt fælles med Dansk Kirurgisk Selskab
- DKS. Via dette konstruktive samarbejde er der blevet nedsat en gruppe, der har barslet med retningslinjer
for national koloskopi uddannelse for læger. Endvidere er der selskaberne imellem enighed om at der årligt
skal afholdes en temadag med et eller flere fagligt relevante og aktuelle temaer. Første møde forventes
afholdt i 2018.
En lang række udvalg har i henhold til det enkelte udvalgs kommissorium fået nye medlemmer. Samlet
fortegnelse og oversigt over de enkelte udvalgs medlemmer kan ses på hjemmesiden.
Siden årsmødet 2016 har en række høringssvar været forelagt DSGH bestyrelse – alle findes på selskabets
hjemmeside. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansættelsesprocedure og forretningsorden for ansættelsesudvalg til hoveduddannelse
Akut medicin som speciale – målbeskrivelse version 2
Dimensionering indenfor specialet
Tillæg til national klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed
Målbeskrivelse KBU 2016
GSL standarder GTIN – identifikation af implantater
Brug af genetiske analyser
KBU-forløb med almen praksis i alle forløb

Uddannelsesudvalget har i samråd med udvalgets medlemmer og DSGH bestyrelsen fået ændret sit
overordnede kommissorium til udvalget for speciallægeuddannelse, således at udvalgets kerneopgave er
speciallæge uddannelsen i specialet gastroenterologi og hepatologi. Endvidere at endoskopi og ultralydudvalget fremadrettet refererer til uddannelsesudvalget i spørgsmål om disses placering i speciallægeuddannelsen.
Selskabet/bestyrelsen har været inddraget i forslag til nye udredningsforløb i det gastro- og hepatologiske
speciale for de private aktører. Dette affødt af indført udrednings- og behandlingsret og forøgede
kapacitetsbehov til overholdelse af tidsgrænserne på de 30 dage.
Siden sidste årsmøde har der på DSGH´s hjemmeside været annoncering af nye HU-læger, speciallæger som
har opnået speciallægeanerkendelse i specialet samt ph.d. og disputatsforsvar med relation til det gastroog hepatologiske speciale.
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Flere afdelinger i Danmark er blevet værter for UEG fellowship – hvilket også giver danske
gastroenterologer mulighed for ophold i udlandet.
Som noget nyt blev der i 2016 etableret et Olympus legat, som er tildelt John Carstensen, som er indstillet
til et besøg på Florida State Hospital til at udvikle egne færdighede indenfor Spy-Glass undersøgelser i
galdeveje. Indstillingen er foretaget af det fælles endoskopi-udvalg under DKS og DSGH.
Endelig er der for første gang i 2017 indstiftet et Pharmanovia legat mhp. udlandsophold for yngre
(kommende) gastroenterologer, og hvor uddelingen sker første gang ved årsmødet i år.
BIO-IBD er kommet godt fra start – vel modtaget på landets afdelinger, og der er blevet udviklet et BIO-IBD
logo. Vi har været så heldige at samme arkitekt, som har hjulpet os med DSGH logo, også har lavet dette,
udvalgt af BIO-IBD styregruppen i samarbejde med bestyrelsen.
Bestyrelsen har været forespurgt om forslag til lærings- og kvalitetsteam, emner som kunne erstatte den
tidligere kvalitetssikring, den Danske Kvalitetsmodel. Vi foretog en fælles indstilling vedrørende ernæring
som et muligt nationalt fokusområde i februar 2017. Indstillingen skete i fællesskab imellem DSGH, DSKE,
de multidisplicinære cancergrupper, forum for underernæring samt kost og ernæringsforbundet i Region
Nord.
Guideline-udvalget har nedsat en gruppe – i fælleskab med infektionsmedicin selskab - som skal udarbejde
en guideline for behandling af hepatitis B og C. Endvidere er der sket en orientering til KRIS (det kommende
medicinråd) vedrørende et nyt produkt til behandling af primær biliær cirrose. På denne baggrund er der
også etableret en arbejdsgruppe til at udfærdige guideline vedrørende behandling af PBC.
Inden for ultralydsudvalget er der planlagt samarbejde med uddannelsesudvalget om at fastlægge forslag
til inklusion og oplæring i ultralyd, og hvilke kompetencer der med fordel kan indkoopereres i speciallægeuddannelsen for gastroenterologi og hepatologi.
Der har været afholdt en række faglige temamøder i det forløbe år, hvor der kan næves national
masterclass i behandling af øvre gastrointestinal blødning, basal ultralydskursus for yngre
gastroenterologer, temamøde om forskningssamarbejde på tværs af landet, metabolic liver disease –
NASH, endoskopi for begyndere, Crash kursus i gastroenterologi, tarmbakterier som behandling,
tarmultralyd for gastroenterologer, yngre DSGH sommermøde, leverforårsmøde om sjældne
leversygdomme, ph.d. netværksmøde i forbindelse med årsmøder i august 2016 og nu september 2017.
Hovedkursusleder
Ved drøftelse og godkendelse af budget 2017, til at afholde de obligatoriske HU-kurser i speciallægeuddannelsen, måtte Sundhedsstyrelsen pga. beskårede budgetter, reducere de beløb der kunne godkendes
til hoveduddannelseskurserne. På denne baggrund fandt vores hovedkursusleder det ikke muligt at afholde
alle planlagte kurser. Da drøftelsen parterne imellem ikke gav mulighed for en sikker løsning, har
hovedkursusleder professor, overlæge, ph.d. Peter Bytzer valgt at trække sig fra dette hverv. Bestyrelsen
har herefter været i dialog, dels med delkursusledere og dels med Sundhedsstyrelsen udmundende i en
acceptabel løsning, både hvad angår kurser og økonomi, så ingen uddannelsessøgende kommer i klemme
eller mangler kurser. Endvidere er det lykkedes at få overdraget opgaven som hovedkursusleder til Bo
Søndergaard, som fremadrettet vil varetage denne opgave. Der skal lyde en stor tak til Peter Bytzer, som
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har varetaget opgaven eksemplarisk igennem adskillige år, og bl.a. har været betydeligt involveret i hele
etableringen af den nye hovedkursusrække efter etablering af DSGH.
Endvidere tak til delkursusledere for at det lykkedes at finde en løsning på denne særdeles vigtige opgave
for selskabets kernefunktion indenfor uddannelse og faglige udvikling af kommende speciallæger.

Vores mangeårige webmaster Søren Meisner har valgt at videregive jobbet som webmaster for DSGH
hjemmeside. Søren Meisner har været hovedansvarlig for etableringen af hjemmesiden, sørget for
opdatering og medvirket til en moderniseret og nemmere tilgængelig opsætning. Det er vi ham meget
taknemmelig for. Det betyder, at Søren Meisner fratræder denne opgave per 30. september 2017. Der skal
lyde en særdeles stor tak til Søren Meisner for dette betydelige arbejde, som er hele selskabets ansigt
udadtil og også er med til at gøre kommende gastroenterologer interesseret i selskabet og dets arbejde.

Foruden de ovenfor nævnte en stor tak til følgende som har deltaget aktivt i forskellige udvalg- men hvor
deres funktionstid i henhold til gældende kommissorier er udløbet:
Nanna Jensen (DRG), Palle Becker Jeppesen og Aleksander Krag (forskningsudvalget), Lars Winther og Lasse
Bremholm Hansen (årsmødeudvalget), Signe Wildt (A-kursus) og Torben Knudsen (Ekko national
repræsentant).

Sidst, men ikke mindst skal der lyde en stor tak til de 3 bestyrelsesmedlemmer som afgår i henhold til
tidsgrænser for bestyrelsesmedlemmer i DSGH. Torben Nathan, som har gjort en stor indsats - både i
bestyrelsesarbejdet, men også som kasserer med altid orden i tingene, Birgit Furstrand Larsen for en
ihærdig og vedvarende interesse og arbejdsindsats i bestyrelsen og Per Ejstrud som har været en kæmpe
fornøjelse at have i bestyrelsen, både som repræsentant for vores kirurgiske samarbejdspartner, men
særligt som erfaren og indsigtsfuld medlem i endoskopiske anliggender. Det har været en fornøjelse at
samarbejde med jer i DGSH sammenhænge.
Årsberetning for de etablerede udvalg fremgår af vores hjemmeside. Økonomien ser stabil ud og giver
mulighed for at afholde flere faglige møder.
Afrunding:
DSGH og dets medlemmer yder en stor indsats og engagement for arbejdet i selskabet og vedrørende vores
speciale, hvilket er helt afgørende for at få indflydelse, både i simple problemstillinger som mere
overordnede områder af faglige/politiske karakter.
En stor tak til alle udvalg, formænd som medlemmer. I er afgørende for udvalgenes arbejde. En samlet tak
til bestyrelsen for stort engagement gennem året der er gået.
Endelig vil jeg gerne takke alle for at have haft muligheden for at være formand for DSGH i de forløbne 2 år.
Det er et privilegium at få så megen opbakning fra ens kollegaer og samtidig ganske lærerigt at skulle
forholde sig til de faglige og politiske områder som selskabet involveres i. Tak
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