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Referat Bestyrelsesmøde d. 27. April 2016 
 

1. Fællesmøde DSGH/DKS 
 

a. Koloskopi uddannelse / screening i DK, ad hoc udvalg, ”det engelske model” 
Endoskopi udvalget samt medlemerne af kolorektal fagområde ser positivt på nedsættelsen af et ad 
hoc udvalg. 
Der foreslås repræsentanter fra hver region, både medicinsk og kirurgisk. Endoskopiudvalget vil 
være tovholder på denne opgave. 
 

b. E-kurset: hvordan skal det ser ud fremover? 
 
Bud på årsag på manglende tilmeldinger: YL har deltaget i større omfang hvorimod speciallægerne 
er mere fraværende, kirurgi og gas.med. er blevet mere subspecialiseret, SST manglende interesse 
for efteruddannelse (certificering af fagområder via efteruddannelse). 
 
DSGH/DKS forslag til forbedring:  

• nyt navn 
• en-dagskursus + middag 
• koncept med et fagligt område / temamøde   
• definere målgruppen – speciallæger (åben for medlemmerne) 
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• nyt kommissorium 
 

c. Specialeplanen (DKS) 
De svære UC: regionsfunktion for kirurger men ikke for gas.med. Der afventes det sidste udkast til 
specialeplan for kirurger. 
DKS og DSGH har indtryk om at man har haft mindre indflydelse på specialeplanen efter det første 
arbejde om revisionen, og bliver ikke i særlig grad informeret om ændringer i specialeplanen – uden 
vi selv forespørger. 
 

d. Information om den nye målbeskrivelse i Kirurgi 
Der er kommet en ny målbeskrivelse med mere specifikke kompetencekort, som skal godkendes 
inden man kan komme videre i forløbet ellers bliver HU forlænget. 
 

e. Akutlæger: DKS og DSGH holdning  
DKS: dimensioneringsplan gør, at der er flere kirurger end nødvendigt ift antal kirurgiske indgreb. 
De YL kommer ikke til operere og bliver brugt i FAM’er. DKS er derfor villig til at afgive ikke-
kirurgiske områder så de YL kan have mere fokus på  oplæring i de  kirurgiske teknikker samt at 
der bliver færre men dygtigere kirurger. 
DSGH: støtter ikke akutlæge uddannelsen 
 

2. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde. 
Ingen kommentarer 
 

3. Meddelelser 
a. UEG life achievment kandidatur 

Der er fundet en kandidat. 
 

b. UEG kandidater til: " Member on the national societies committee, election of chairs 
of the scientific and public affairs committee" 

Der er fundet 2 kandidater. 
 

c. FORSK2025 
Oplægget sendes til forskningsudvalget 
 

d. Offentliggørelse af de nye HU på DSGHs hjemmeside 
DSGH støtter offentliggørelse af både de nye HU samt dem, der har fået deres 
speciallægeanerkendelse. 
 

e. DEFACTUM / MTV resultater 
DSGH udtaler sig ikke i konkrete faglige spørgsmål men henviser til faglige eksperter  
 

4. Status for bestyrelses sammensætning 
Der er forskellige forslag til både næsteformandspost samt bestyrelsesmedlempost. 
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5. Indkaldelse af årsberetning fra formændene for stående udvalg 

Forventes klar inden fristen til indkaldelse til General Forsamling 
 

6. Udvalg / Interessegrupper: 
 

a. UL-udvalget ved Formanden Lasse Bremholm inviteres 
UL-udvalgets hovedområder: 

• Om 10 år, integreres UL på en måde som er fuld sammenligning med endoskopi, UL hos 
kardiologer m.m. 

• 3 UL-områder: 
o Basal adominal UL 
o Intestinal scanning (IBD) 
o Hepatologiske scanning 

• Uddannelsen:  
o Speciallæger skal lave UL på samme niveau som man forventer sv.t. endoskopi 
o . Målet er, at få en grundig beskrivelse af uddannelsen og hvordan  vedligeholdelse 

af kompetencer sikres. 
o Definition af funktionsniveau ift. afdelingerne. 

• Forskning: der undersøges igangværende forskningsprojekter 
• Udmeldinger fra Radiologi er postitive 

 
b. DSGHs app status ved Lasse Bremholm 

Word-dokumenter forventes konverteret til mobil-venlige versioner snarest samt med nem adgang 
til Quick-guide. 
 

c. Forskningsudvalget ved Formanden Henning Grønbæk 
Der nås desværre ikke planlagt netmøde.  
Der spørges i stedet for  en skriftligt redegørelse vedr. Ph.D. netvæksdag (formål og form, hvordan 
deltagerne vælges samt mulighed for at flytte det til et andet tidspunkt / sted?). 
 

d. Årsmødeudvalget: budget godkendelse, inkl.ændringer i programmet 
Vin gaver: maks 100 kr per flaske (6,4 og 2 flasker til hhv. 1., 2. og 3. præmie).  
Budgettet og programmet er godkendt.  
 

e. Planlægning af November møde 
Der afventes status fra forskningsudvalgets formand 
 

f. Behov for udskiftning af medlemmer: forskningsudvalget, uddannelsesudvalget, 
DRG udvalg 

Forskningsudvalget: Et medlem udskiftes og erstattes af en YL  
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Uddannelsesudvalget: Ida Vind samt Peter Bytzer skal inviteres til en kommende BS-møde mhp 
plan og fremtid 
DRG Udvalg: Der skal udskiftes et medlem 
 

7. Økonomi 
 

a. Årsrapport  
De største udgifter er til WGO og ph.d. netværk. 
 

b. Kontingent uændret 
Ingen kommentarer 
 

8. Temamøder 
a. E-Kursus 

Se 1. 
b. Maj temamøde Århus – status 

Er annonceret. 
 

c. PhD møde: budget til godkendelse 
Budget ej fremsendt. Der rykkes. 
 

9. Årshjulet / Mødekalender 
Ingen kommentarer 

  
10. Kommende bestyrelsesmøder 

a. Ida Vind og Peter Bytzer inviteres til en kommende BS møde. 
b. WGO – medlemskab 

 
11. Evt 

a. Fortrolige informationer i Dropbox 
Password udskiftes ved nye medlemmer i bestyrelsen.  

b. SKS kode for screening af pancreascancer i projekt regi 
DSGH støtter forslaget.  
 

c. Indkaldelse til General Forsamling og dagsorden til årsmøde 
GF skal varsles 4 uger før og annonceres på hjemmeside med dagsorden samt formændenes 
beretning, dagsorden skal være klar ved næste BS møde. 
Dagsorden og lovene sendes til ordstyren for generalforsmalingen 
Ved GF: husk ændringer i udvalgene 
 
 
Med Venlig Hilsen 
Inge Nordgaard-Lassen 


