Tilstede:
Henning Glerup (HG)
Inge Nordgaard-Lassen (IN)
Peter Holland-Fischer (PHF)
Annete Dam Fialla (ADF)
Gerda Elisabeth Villadsen (GV)
Erika Belard (EB)
Lone Madsen (LM)
Referat bestyrelsesmøde 07 marts 2018, kl 15.30 Domus Medica

1. Det tilføjes i referat fra 31.1.18 at der er udpeget kontaktperson for Region Hovedstaden til
IBD Interessegruppe. Dagsorden dd godkendt.
2. Præsentation af tilbud om sekretær og økonomi hjælp fra DADLs sekretariat til drift af
bestyrelsens opgaver. DADLs sekretariatet kan varetage diverse bogholderi funktioner,
udarbejdelsen af årsregnskab, løbende mellemregninger, moms mv sv.t en stor del af de
praktiske opgaver der nu ligger hos hhv sekretær og kassér (aktuelt frivilligt arbejde BSmedlemmer) og revisor funktionen. Med tilbud om ”stor pakke” vil budgetposten for
revision kunne spares. Vi går videre med mere specifikt præcisering af vore ønsker og
behov mhp endeligt tilbud og pris for ydelsen fra DADLs sekretariat. Jura i forhold til evt.
vedtægtskrav i forhold til revision af regnskab skal afklares så evt. behov for
vedtægtsændringer kan varsles og besluttes på GF i september.

3. Meddelelser
a. Genansættelse/udpegning til inspektorordning: Aktuelle inspektor-korps revideres, 2 nye
udpeget som starter kursus i foråret mhp at kunne varetage Inspektor opgaver herefter.
Der ønskes yderligere 2 inspektorer udpeget mhp kursus i oktober 2018 og funktion som
inspektorer fra 2019.
b. DSGH/Takeda rejselegat revideret opslag. Takeda har accepteret kontrakt ændringer
vedr støtte til patient informationer.
c. UEG tilbagemelding Johan Burisch (JB): JB har sendt UEG organisationsprogram og
muligheder for DSGH indplacering i UEG for evt fremtidige poster. Ønskes yderligere
uddybet hvorfor JB indkaldes sammen med Jakob Seidelin til næste BS.
d. Opdateret DSGH kontaktliste til gastro-medicinske afdelinger i Danmark. LM rundsendt
til alle afd, ingen sagt nej, aktuelle liste ligger i dropbox.
e. LVS høring: Lægers tilknytning til virksomheder- Cannabis: (ingen kommentarer)
f. LVS høring: lovforslag egenbetaling tolke. Der er sendt svar.
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g. DRG-grupperingslogik: se bilag og svar fra IN i dropbox.
h. Forespørgsel vedr. HE-projekt: Forslag har været forelagt cirrose interessegruppen som
forslår at samarbejdet med evt. sponsor ændres til et ubegrænset tilskud (unresticted
grant). LM orienterer forslagsstiller og inviterer til næste møde hvis yderligere dialog
ønskes.
i. LVS høring: DM2 behandling. OK ingen kommentarer. Snitflade til NAFLD/NASH
ikke nævnt men heller ikke relevant for behandling i primær sektor.
j. LVS høring: Sundhedsaftaler: ingen kommentarer
4. Indkaldelse af formændene for udvalg:
a. Udvalg for speciallægeuddannelse: Ida Vind(IV) og Bo Søndergård(BSø) deltager.
Diskussion om evt indplacering af UL uddannelse i målbeskrivelse. Fortsat for
omfattende udkast fra UL udvalg til at det kan indskrives i målbeskrivelse, der mangler
mere konkrete mål for hvad kompetencer i HU forløb skal omfatte. For tidligt at tilrette
målbeskrivelse mhp UL-uddannelse, udvalget vil afklare hvilke elementer der evt. skal
ud af HU forløb hvis UL skal inkluderes yderligere.
Der arbejdes på udkast til hvordan den nye koloskopi uddannelse fra endoskopiudvalg
kan inkorporeres i målbeskrivelsen. Denne revision med mindre ændringer i
målbeskrivelse planlægges indenfor det næste år.
Vedr. indplacering og fordeling at uddannelses stillinger i det nye akut medicin speciale
foregår det videre arbejde i de regionale videreuddannelsesudvalg hvor vi kan søge
indflydelse for fastholdelse af HU stillinger. Der ønskes yderligere fokus på rekruttering
af læger til HU stillinger i specialet med mere fokus på universiteternes karriere dage evt
med suppl. deltagelse af mere erfarne læger/overlæger. Vi foreslår kommunikation via
YDSGH hvordan dette evt kan optimeres.
Anders Dige er valgt som ny DSGH repræsentant i DSIM udd udvalg.
b. Endoskopi udvalg: BSø deltager. Der afventes tilbagemelding fra DKS vedr
godkendelse af den nye endoskopi uddannelse. Der forudses visse både logistiske og
økonomiske udfordringer pga regionale forskelle på erfaringsniveau for skopi ved HU
start, for praktisk gennemførelse af simulatortræning, tidspunkt for teoretiske kurser og
afklaring af betalt fri til kurser og superviseret skopi. I udd. oplægget er der krav om at
afdelingerne leverer 6 ugers superviseret koloskopitræning i uddannelsen. Udvalget har
overvejelser om der evt. skal reduceres i kursus (fra 2 til 1 dag) og om uddannelsen må
inkludere praktiske og teoretiske tests for godkendelse. DSGH støtter at der skal søges
om øget budget via SST til gennemførelse af kursusrække, hovedkursusleder (BSø)
søger.
.
c. Ultralydsudvalg: Lasse Bremholm (LB) deltager sammen med IV og BSø: LB
orienterer om udvalgets plan for implementering af UL i specialet (national
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kursusplan, ønsker om implementering af UL-udd. i HU) og udvalgets arbejde med
forskningsforløb og publikation af spørgeskema undersøgelse vedr. holdning/behov
for UL i specialet (se bilag i dropbox fra LB). Det anbefales at udvalget arbejder
videre med at beskrive UL ressourcer (materiel og erfaring) i landets gas.med
afdelinger samt diskuterer snitflader til andre specialer (dansk radiologisk selskab,
og dansk ultralysdiagnostisk selskab; der er ingen kontakt til DKS vedr. UL og heller
ikke planer om dette fra udvalgets side). Udvalget orienteres om
uddannelsesudvalgets behov for mere specifikke mål og krav til ønsker for HU før
revision af målbeskrivelse.

5. Udvalg / Interessegrupper
a. Revision af kommissorium for guideline udvalg: ADF har sammen med
Guidelineudvalgets formand tilføjet få ændringer til kommissoriet, der foreslås
yderligere revision inden næste møde med DKS så vi kan have vores endelige
forslag til kommissorium med til DKS mhp godkendelse ved fælles møde i april.
b. Godkendelse af kommissorium for Cirrose interessegruppe: Endnu ikke tilrettet til
kommissoriet for interessegrupper. ADF rundsender gruppens reviderede forslag til
kommissorium mhp godkendelse forud for næste møde
c. DRG-udvalg: der foreslås nye kandidater til udvalg og forslag til ny formand.
d. Behov for udskiftning af medlemmer i stående udvalg: Udskydes til næste BS møde
e. Habilitetserklæringer udvalgsformænd/BS medlemmer: Det besluttes at BS
medlemmer selv har ansvar for opdatering evt. ændringer i egen habilitetserklæring i
bestyrelsesperioden. Der skal indhentes habilitetserklæring fra alle udvalgsformænd
som skal være tilgængelige på Hjemmesiden for medlemmerne.
6. Faglige møder
a. Dagsordens punkter til fællesmøde med DKS 5 april 2018: Følgende ønskes til
diskussion på fællesmøde:
i. Afklaring og endelig godkendelse af fælles endoskopi uddannelse
ii. Økonomisk afregning af fælles HU kurser (billeddiagnostik og endoskopi fælles)
udgift ønskes delt/suppleret
iii. Forslag til ændringer i nyt kommissorium for fælles Guidelineudvalg
iv. Program for planlagt fælles temadag
b. Forårs temamøde Esophagus sygdomme: Ikke muligt logistisk eller økonomisk at
gennemføre før sommer Det foreslåes at mødet forsøges gennemfør i efteråret
(november?) evt. med støtte fra DSGH hvis ikke sponsor kan findes.
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c. Fællestemamøde med DKS: Fint programudkast fra IN som godkendes til videre
diskussion med DKS. EB bliver kontaktperson for mødet sammen med IN. Michael
Hareskov kontakt person fra DKS. Datoforslag diskuteres.
d. Årsmøde status: Band på booket. Festtaler udpeget og godkendt. Erika rundsender
opdateret årsmødeprogram før næste BS og før annoncering på hjemmeside.
e. EASL National society meeting. GV og LM deltager. EB fremstiller og fremsender
opdateret poster (fra 2017) med DSGH kontakt detaljer til EASL Village.
7. Økonomi/budget
a. Budget for forårs tema møde: Mødet aflyst/udskudt til efterår 2018
b. Økonomi vedr bestyrelseshjælp fra DADL: afventer korrespondance og tilbud se
punkt 2
c. Udkast kontrakt webmaster/extra bevilling: afventer melding fra Webmaster
d. Budget for YDSGH-sommermøde: Er godkendt BS møde 05.10.2018. Program på
hjemmesiden.
e. Årsregnskab: Intet nyt
8. Nye kandidater til bestyrelsen diskuteres.
9. Opdatering af mødekalender/årshjul: Fastholder aktuelle mødekalender. Planlægger ekorrespondance mellem april møde og juni møde. HG overvejer location for BS mødet
15.6.18.
10. Evt:
a. UEG actity Grants: sendes til Guideline udvalget for info og evt ansøgning om støtte
b. Vi opfordrer til at skolarstipendiater fra Dansk Medicinsk Selskab ændres til 6 mdr
opslag da det ikke længere er muligt for stud.med at få mere end 6. mdr orlov fra
universitet.

Med Venlig Hilsen
Henning Glerup
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