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Referat 8. December 2018, Nimb, Tivoli
1. Velkomst og godkendelse af referat fra 8. nov samt dagsorden dd.
ADM ændres til ADF
2. Meddelelser
a. Inspektørordning:
i. Kandidater: diskuteres og spørges af BS medlemmer
ii. Godkendelse inspektorstandard
Udkast godkendt. Udkastet skal sendes til de aktuelle inspektorer samt bede dem om at gen-ansøge
hvis de ønsker at fortsætte. Såfremt det er tilfældet bedes de sende en ny ansøgning, som BS vil
kigge på ved næste bestyrelsesmøde.
Det skal afklares om planlagte besøg for 2017(på RH samt Ålborg) er disse effektueret? Hvor
mange/hvor planlagt 2018 (se tidligere mail B.Bees), hvordan sammensættes udvalget ved de
enkelte besøg, arbejdsomfang for de enkelte inspektorer (antal besøg /år, tid til rapport mv). HG
spørger
b. Forhold til Industrien
HG fortæller om møde i Region Midt med politikkerne. Der arbejdes på forskellige modeller (man
ønsker ikke at det er firmaerne selv, der peger på lægerne men at det udpeges via fx de lendende ovl,
der var åbenhed for at man holder faglige møder som er firmasponsoreret men at dagsorden sættes
af læger)
DSGH kommer formentligt til at være med til at udvikle faglige møder (efteruddannelse,
networking, forskningsprojekter) og man vil på sigt skulle overveje et dedikeret udvalg til at
arrangere møder (med hjælp af en betalt sekretær)
c. Hagedorn
Asbjørn Drewes indstilles
d. Rejselegater: klare retningslinjer
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Udgangspunkt for opslag Pharmanovia : YDSGH, der stiller mod/er i gang med uddannelse som
speciallæger fortrinsret. IN ser forslag til revision til næste BS

e. Styrelsen for patientsikkerhed:
i. Indstilling /godkendelse af kandidater
Vi støtter ene kandidat men desværre ikke den anden kandidat, da vedkommende ikke er aktiv i
klinikken.
f. SST
i. Afhængighedsskabende lægemidler
Ingen bemærkninger
ii. Stråle (svarfrist 13. Dec.)
GV laver oplæg via evidens for restriktioner for spild (urin, håndvask mv). GV afklarende
oplysninger til HG svarer
g. LVS:
i. revision af model for NKR
Man kunne overveje NKR ved tværgående guidelines.
Den nuværende model er for omfattende og skulle koordineres med de nationale selskabets
guidelines. Man kunne overveje at søge midlerne, hvis disse kunne bruges til speciale specifikke
guidelines PHF svarer
ii. Tilskud udenlandske foredragsholdere
Sendes til årsmøde mhp ansøgning (EB)
h. UEG:
i. National societies representatives
Johan Burisch spørges om, han fortsat er repræsentant (EB)
i. Hjemmesiden: Guidelines / Instrukser (IN)
Der lægges mange links på DSGH, hvor nogle af dem kan være med lidt tynd evidens. Der foreslås
at guidelines udvalg kigger det igennem inden det sættes på.
Der ønskes at der ryddes op i links og at det ikke ligger unde YDSGH men blot på hjemmeside.
Derudover skal linket til HBV/HCV guidelines fra inf.Med fjernes
j. Forespørgsel lymfomgruppe
Post trasplantation lymfoproliferative disease guideline: der ønskes en repræsentant. GEV meldes
til (GEV melder selv tilbage)
k. Akutmedicin: referat fra sidste møde
Der diskuteredes at anæstesi ikke ønsker at akut medicin skal gå så længe på deres afdeling men
mener at det ville være bedre med mere intern medicin afdeling. Der er bekymring omkring UL
funktion i forhold til det niveau, der kan opnås samt at rtg læger vil ikke kunne opnå ordentligt
kompetencer uden den store flow.
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Udd. planlægningen bliver regional og de enkelte Regioner kan således formentlig påvirke
sammensætningen af blokkenes indhold. Der skal diskuteres med de postgraduat lektorer for de
enkelte specialer.
l. Årsmødeprogram
Der ønskes at GF fortsat er om fredagen.
Sandwich ønskes efter foredrag og ikke under foredraget
Husk: 2 foredragsholder: pharmanovia legat, Olympus legat (5 min hver, om lørdagen?)
Der foreslås kandidat til æresmedlemskab (efter velkomst 15 min)
EB melder tilbage til Årsmødeudvalg
3. Udvalg / Interessegrupper
a. Interessegruppe:
i. Diskussion vedr interessegruppe generelt: (IN)
Tværgående grupper der inddrager andre guidelines (udenlandske eller ikke DSGH guidelines).
Guideline udvalget skal involveres i anbefalinger så enslydende pt info og guidelines.
Kommissorium ændres således at evt vejledninger der udarbejdes skal godkende i guideline udvalg.
IN opdaterer til diskussion næste BS
ii. Diskussion vedr interessegruppe cirrose patienter
ADF orienterer om arbejdet i cirrose interessegruppen. Der er ikke tale om en ”metaguideline” men
et idé katalog. Der er nedsat under udvalg.
Vedr. Økonomi for interessegrupper: Ved etablering af en interessegruppe, der er godkendt af
DSGH, ydes der et støtte på 5000 kr til opstartsfase.
Interesse / arbejdsgruppe: Ændres på hjemmesiden (ændres fra arbejdsgruppe. BIO-IBD databasen
fjernes, cirrose interessegruppe sættes på ( EB sender til Rune – navne, kommissoriet)
iii. Interessegruppe: IBD netværk (HG)
Der laves en monofaglig (læge) styregruppe. Der kan laves en dpl, diætist gruppe, der kan spørges
men de har ikke ”stemmeret”.
iv. Flere guidelines med forskellige ordlyde: er det hensigtsmæssigt?
(korrespondance fra Lise Lotte Gluud)
b. Udvalg
i. Guidelines: patientinformationer
Der er spørgsmål om hvorvidt firmaer kunne sponsorere patientinformationer.
Kunne man overveje legater som gives til selskabet og som administreres efter behov.
Der skal fremadrettet ikke stå noget om firmasponsorat. Nyt udkast/tilføjelse til kommissorium ved
næste BS møde (ADF)
4. Kommende møder:
a. Status IDA møde
Emner: Forslag: LTx (LM spørger RH)
PSC/IBD, leverpåvirkning, screening (evt mere til næste møde)
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b. Kir fælles møde – følges op
IN korresponderer med Kir repræsentant
5. Budget
a. Lægeforening hjælp med sekretariat / hjemmeside / planlægning af årsmødet
PHF spørger til ”lille pakke” med vis grad af regnskabsservice. GV afklarer budget og muligheder i
selskabets økonomi
b. Olympuslegat: er udbetalt
c. Betaling Søren Meisner er udbetalt
d. Takeda sponsorat
Tilbydes sponsorat på 15.000 kr til 10 personer mhp kongresser.
BS ønsker at sponsoratet skal være frit rejselegat, ikke indsnævres til IBD læger, eller specifikke
navngivne kongresser. Kan heller ikke accepterer at der skal være 10 oral præsentationer med
Takeda label. HG spørger om ændring i aftale før accept

6. Årshjulet / Mødekalender
a. Er rettet til
7. Kommende bestyrelsesmøder
a. Rune Wilkens samt Lise Lotte Gluud inviteres til næste gang
i. Hjemmeside
ii. kontrakt
b. Kommissorium IBD interessegruppe
c. Patientinformation: firmasponsorat (Lise Lotte)
8. Evt

.
Med Venlig Hilsen
Henning Glerup
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