Til stede:
Ole Hamberg
Inge Nordgaard-Lssen
Niels Kristian Aagaard
Torben Nathan
Birgit Larsen
Per Ejstrud
Erika Bélard
Referat fra bestyrelsesmøde 20. marts 2015 kl. 10.30 til 13.00 Rigshospitalet, Hepatologisk
Afdeling A.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Meddelelser
a. SST udvalg for nationale screeningsprogrammer. Ingen udpeget fra DSGH
3. Samtale med formændene M/K for efteruddannelsesudvalget (Michael Staun), Y-DSGH
(Maja Thiele) og IBD databaseudvalget (Jens Kjeldsen). Oplæg:
Hvad sker der aktuelt i udvalget?
Kan DSGH bidrage yderligere?
Er udvalget hensigtsmæssigt sammensat?
4. Specialeplanen. Skal hæmokromatose håndteres i hepatologisk/gastroenterologisk regi. (se
bilag)
5. Deltagelse i national association village EASL 2015? Se bilag i dropbox eller mail fra
formanden 3. Marts
6. Udpegning af medlem til ansættelsesudvalget Region Syd (se bilag)
7. Guidelines APP
8. Abbott har tilbudt at finansiere udgivelsen af pancreatitis guidelines i hard-copy uden firma
logo på udgivelsen. Se rundsendte mail angående korrespondancen.
9. Orientering omkring dagens temamøde i IDA
10. Suppleant til DSIM
11. Udpegning til IRF, se bilag
12. Udpegning af LVS medlemmer til kræft gruppe SST, se bilag
13. Status kommissorier
14. Økonomi
15. Årsmøde
16. Hjemmeside
17. Evt.

Formand:
Klinikchef, overlæge, dr.med.
Ole Hamberg
Rigshospitalet
Hepatologisk Klinik A 2121
Blegdamsvej 9, 2100 Ø

Næstformand:
Overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Sekretær:
Overlæge, ph.d.
Niels Kristian Aagaard
Aarhus Universitetshospital
Medicinsk Afdeling V
Nørrebrogade 44, 8000 C

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:
Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge Sygehus Lillebælt.
Per Ejstrud, overlæge Ålborg Universitetshospital. Erika Bélard, Gastroenheden, Medicinsk sektion, Herlev Hospital

Ad 1
Bestyrelsessammensætningen ikke opdateret, rettes, ellers godkendt.
Ad 2
Angående SST udvalg for nationale screeningsprogrammer. Overlæge Jakob Hendel, afsnit
ansvarlig Herlev Hospital, foreslås.
Erika Belard forespørger Jakob Hendel om han er interesseret i at deltage i udvalget som DSGH
repræsentant, melder tilbage til formanden som sender motiveret ansøgning hvis interesseret.
Ad 3
E-udvalget, Michael Staun.
Udvalgsarbejdet foregår tilfredsstillende og sammensætningen er hensigtsmæssig.
Der er to afviklede kurser under aktuelle udvalg. Emnerne har været fint fordelt inden for kirurgisk
og medicinsk gastroenterologi/hepatologi.
Emnerne har været meget vidtspændende.
Der har været overvejelser om et mere emnefokuseret kursus, men der er enighed om at fastholde
den nuværende form. Tidligere har det været et politisk indhold (emne), men erfaringen er det er
svært at få egnede foredragsholdere.
Kurset får fine anmeldelser af deltagerne.
Seneste kursus var med færre deltagere end tidligere. 2/3 er ikke speciallæger modsat tidligere med
speciallæge overvægt.
Der er enighed om at styrke annonceringen af kursus. F.eks. flyers til de enkelte afdelinger med en
opfordring til deltagelse. Sikre annoncering også i DKS regi. Det besluttes at annoncere det
kommende års væsentlige begivenheder som et gennemgående slide imellem foredragene ved
årsmødet. Erika Belard implementere.
Udvalget har overvejet at kurset afvikles mere interaktivt med deltagerne.
Angående økonomi. Torben Nathan kontakter kasseren i DKS og udreder økonomien i kurser jf.
kommissoriet.
Bør kurset tildeles CME point. Forespørger N. Thorsgaard om mulighederne.
Et punkt på årsmødet hvor næste års centrale begivenheder annonceres (kort).
E-kursus 11. 12. Januar 2016.
Y-DSGH. Maja Thiele
Skopi simulator kurser er typisk meget besøgt. Udvalgt har med succes udbredt kendskabet til
DSGH bland medicin sturderende.
Netværksaktivitet hos yngre gastroenterologer. F.eks. fælles aftner ved kongresdeltagelse.
Megen aktivitet arrangeres via facebook.
Der afholdes et sommermøde som i vidt omfang er case baseret. Der stiles mod 25 deltagere, højst
halvtreds. Ved seneste møde var der deltagelse af industri repræsentanter. Det skal fremadrettet
sikres at repræsentanterne ikke deltager i de faglige diskussioner..
Nye udvalgmedlemmer.
Udvalget melder nye emner til medlemmer ind til bestyrelsen. Formanden planlægger at stoppe i
2016.
Niels Kristian Aagaard er kontaktperson til bestyrelsen.
Formand for databaseudvalget, Jens Kjeldsen havde forfald.

Ad 4
Hæmokromatose kan også før 2016 allokeres til Gastroenterologi.
Man må overveje at udarbejde en guideline. Formanden henvender sig til formanden for guideline
udvalget.
Foreslår Karin Grønbæk som tovholder. Formanden meddeler SST DSGH’s stilling.
Ad 5
Formanden udarbejder en poster.
Ad 6
DSGH ønsker at udpege Lars Koch Hansen. Sekretæren meddeler beslutningen .
Ad 7
Formanden styrer processen med implementering af guideline i APP format.
Ad 8
DSGH ønsker ikke at udgive kronisk pancreatitis guidelines i hardcopy finansieret af Abbot.
Motivationen: Selskabet ønsker at (alle) guidelines findes og anvendes online. Det giver den
fleksibilitet, at opdateringer kan laves hurtigt og at gamle vaner ikke “bliver hængende på papir”
Ligeledes ønsker selskabet at understøtte og promovere alle guidelines ens. Sekretæren meddeler
svaret.
Ad 9
Sekretæren orientere bestyrelsen om organisatoriske detaljer for dagens monotematiske møde.
Ad 10
Ole Hamberg er suppleant til DSIM.
Ad 11
Poul Ulrik Becker er villig til at deltage som DSGH repræsentant i IRF og repræsentant i
arbejdsgruppe NKR for afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede). Sekretæren melder til SST.
Ad 12
DSGH henviser til DKS. Formanden meddeler til LVS.
Ad 13
Alle fremsender inden den 22. April 2015 reviderede kommissorier tilvirket efter Erika Belard’s
skabelon til formanden.
Skabelonen gennemgås og tilrettes, seneste version fremsendes til bestyrelsen af Erika Belard.

Formand:
Klinikchef, overlæge, dr.med.
Ole Hamberg
Rigshospitalet
Hepatologisk Klinik A 2121
Blegdamsvej 9, 2100 Ø

Næstformand:
Overlæge, dr.med.
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Gastroenheden, medicinsk sektion
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Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:
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Ad 14
Økonomi:
Følgende besluttes angående beløbsgrænser:
Bespisning i forbindelse med bestyrelsesmøder. Otte bestyrelsesmøder (8 x 7 x 800 kr) ca 45.000
Et møde bespisning 10.000 kr.
Vingaver til bestyrelsen to gange årligt (2 x 7 x 6 x 100 kr).
Ved årsmødet inviteres (kun) årsmødeudvalget til middag aften.
Ad 15
Årsmøde:
Deltager betaling for årsmødet punkt på næste dagsorden.
Næstformanden melder tilbage til Peter Madzen angående historisk gennemgang af skopiens
udvikling i danmark.
Formanden kan ikke deltage i oprindeligt berammet bestyrelsesmøde den 20. Maj. 2015. Det
besluttes at aflyse dette møde, som erstattes af et langt juni møde som sikre at alle forberedelser til
årsmøde og generalforsamling kan være afsluttet.
Evt
Birgit rejser spørgsmålet om UL kurser/undervisning via uddannelsesudvalget.
Har henvendt sig til Ida Vind via Erika Belard.

