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Referat DSGH bestyrelsesmøde 15 juni 2018 Koldingfjord kl 15.00 

 

Til stede: 

Henning Glerup (HG) 

Ingen Nordgaard-Lassen (IN) 

Erika Belard (EB) 

Gerda Elisabeth Villadsen (GEV) 

Peter Holland-Fischer (PHF) 

Anette Dam-Fialla (AD) 

Lone G Madsen (LM) 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af: 

a. Referater fællesmødet med DKS og efterfølgende BS møde fra 05.04.2018 begge 

godkendt 

b. Dagsorden dd godkendt 

   

2. Meddelelser 

a. Diverse LVS høringer gennemgået, sendt høringssvar vedr. ny databeskyttelseslov. 

Øvrige LVS høringer siden sidst vurderet uden relevans for DSGH. LM udfærdiger 

høringssvar vedr. retningslinjer for vederlagsfri tolkebistand.   

b. UEG indstillinger: Johan Burisch (JB) indstilles til til post i UEG som national 

comitee member for DSGH. Indstilling til UEG Rising Star:  Johan Burisch og Maja 

Thiele indstilles.) 

 

c. Referat møde Ole Hamberg-cirrosegruppen EASL: ADF orienterer 

 

d. EASL national community member meeting: GEV+LM refererer mødet og 

orienterer om muligheder for hjælp til national tilpasning af EASL guidelines, 

muligheder for legater, samt strukturen i EASL (individuel medlemskaber og ikke 

sammenslutning af nationale selskaber) og opfordring til af vi anbefaler vore 

medlemmer samtidig medlemskab af EASL.  

 

e. Indstilling af Ove B. Schaffalitzky til UEG Lifetime Achievement Award 2018. 

Indstilling indsendt, Ove takker.  

 

f. Hvad betyder dataforordningsloven for DSGH: EB har undersøgt forhold og anfører 

at dropbox er sikkert i forhold til opbevaring af medlemsdata. Der skal fremstilles 

info til hjemmesiden om at vi følger reglerne (næste nyhedsbrev), der skal 

udfærdiges dokument med oplysninger om hvordan vi behandler data. EB laver 

udkast til retningslinjer for DSGH. 

 

g. Indstilling til arbejdsgruppe I Styrelsen for patientsikkerhed vedr risikobaserede 

tilsyn for kirurgi: IN indstilles 
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h. NKR høring blodtransfusion: ingen kommentarer 

 

i. NKR høring alkohol afhængighed frist 3.8.18: ingen kommentarer 

 

j. Orientering om status for national guideline vedr viral hepatitis i samarbejde med 

Infektionsmedicinsk Selskab: LM orienterer om arbejdet, DSGH anbefaler man 

afventer vurdering af guideline for viral hepatitis til den reviderede 

behandlingsvejledning fra Medicinrådet udkommer (forventes sommer 2018) idet 

man anbefaler enslydende behandlingsanbefalinger i national guideline og fra 

Medicinrådet. Opfordre gruppen til at tilrette guidelinen til DSGHs layout struktur. 

LM orienterer tovholder for den fælles guideline gruppe 

 

k. Forespørgsel fra vedr ERCP database: Videresender forslaget til endoskopi udvalget 

som må tage stilling til om det er relevant  

 

l. Ph.d dag er på hjemmesiden annonceret til 30 august 2018 i forbindelse med 

årsmødet uden forudgående information til bestyrelsen, og uden godkendt budget. 

Der har ikke været nogen information fra forskningsudvalget til bestyrelsen. HG 

forespørger forskningsudvalget om processen for dette og præciserer at bestyrelsen 

skal orienteres løbende om aktivitet i udvalget og at der i hht kommissoriet skal 

foreligge godkendt budget inden bindende aftaler om arrangement indgås. 

 

3. Udvalg / Interessegrupper 

a. Gennemgang af udvalgenes sammensætning og tilbagemeldinger vedr. forslag til 

nye udpegninger, liste over udvalgsmedlemmer opdateres i dropbox og ligges på 

hjemmeside efter GF. Opfølgning på uafklarede punkter: 

i. Vi spørger kandidat fra Region Nord til udvalg f. speciallægeuddannelse; LM 

informerer Ida Vind og navn på PUF for Syd 

ii. Vi spørge YDSGH om der er fundet ny kandidat til udvalget  

 

b. BIO-IBD: IN informerer om møde mellem bio-ibd styregruppen og RKPP med Jens 

Winther som repræsentant fra Danske Regioner. Man ønsker fra Regionerne at alle 

patienter med IBD skal inkluderes i databasen og ikke kun de nystartede i biologisk 

behandling. Styregruppen ikke tilfreds med datakvalitet fra RKPP, rapporter kan 

ikke anvendes. Styregruppen kan acceptere at man over en fx 2 årig periode 

inkluderer alle patienter i biologisk behandling men ikke alle med IBD i database 

men først når data kvaliteten fra RKPP er acceptabel. Der mangler udpegning af nye 

medlemmer til styregruppen da Jens Kjeldsen og Mikael Dam Jensen ønsker at udgå.  

Øvrige styregruppemedlemmer: Jens F Dahlerup, Signe Wildt, Lone Larsen, Ida 

Vind. Forslag til nye kandidater spørges. 

Link til bio-ibd på DSGH hjemmeside virker ikke, webmaster kontaktet.  

 

c. Endoskopiudvalgt: Tilbagemelding fra Bo Søndergård vedr. justering i forslag til 

koloskopi uddannelse: tages først op ve endoskopiudvalgets næste møde i sept. 2018 
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d. Guidelineudvalget: Fortsat uklare retningslinjer vedr. sponsor aftaler til udfærdigelse 

af patientinformationer. HG taler med Liselotte Glud om fremsendt kontrakt, vi 

ønsker standard kontrakter i stil med sponsorpakker udfærdiget til fællesmødet, LM 

laver udkast til sponsorpakke for patientinformationer efter kontakt til ENLI, 

opfølgning næste BS. 

Kommentar til seneste referat fra guidelineudvalgets møde: BS kan ikke godkende at 

det er YDSGH der står for pt informationer. Det fastholdes at det er arbejdsgruppen 

for den enkelte guidelines der ar ansvarlige for udarbejdelse af patientinformationer 

til de enkelte guidelines. ADF afklarer videre proces med Lise Lotte og informere 

om bestyrelsens holdning. 

HG undersøger aftaler vedr. firma finansiering af patient information for pancreatitis 

og flytning af logo til hjemmesiden fra næste udgave.  

 

e. Der er behov for revision af nogle af udvalgenes kommissorier idet der er diskrepans 

mellem de kommissorier der er på hjemmesiden og de der ligger i i dropbox. Det 

aftales at alle BS-medlemmer gennemgår kommissorierne for de udvalg de er 

kontaktpersoner for, sikrer at den udgave der ligger på hjemmesiden også findes i 

dropbox mappen og gennemlæser og afklarer til næste BS-møde i august om der er 

behov for revision af kommissoriet: 

Ansvarlige for gennemlæsning til næste gang:  

DRG-udvalg: IN 

Endoskopi udvalg: PHF 

Forskningsudvalg: HG 

Udvalg for speciallægeuddannelse: EB 

UL-udvalg: PHF 

YDSGH: LM 

Guideline udvalg: ADF 

Årsmødeudvalget: EB 

 

4. Forberedelse af generalforsamling 

a. Indkaldelse og dagsorden:  Der udfærdiges dagsorden og sørger for annoncering 

senest 30.7 på hjemmesiden(se paragraf 5 love) 

Ordstyrer: Foreslår Ove B. Schaffalitzky 

Revisorer: Jens Richardt Andersen og Lars Vinter Jensen valgt i 2016, kan 

genvælges i år for 2 år, Claus Ålykke er revisor suppleant også valgt i 2016. De 

spørges om genvalg af alle 3  

Valg: På valg 2018: HG og LM, accepterer genvalg. HG kontakter BSs forslag til 2 

nye kandidater til nyvalg og sikrer fremmøde til GF 

b. Gennemgang af beretninger fra udvalg: Kommentarer til forskningsudvalgets 

beretning, kontaktperson orienterer formand, øvrige fremsendte beretninger 

godkendt. LM rykker for de beretninger vi mangler. 

c. Gennemgang af udkast til formandsberetning, alle sender evt input og kommentarer 

til HG som lægger endelig beretning i dropbox inden næste BS 

 

5. Uddeling af legater  
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a. Pharmanovia (Mette Munk Lauridsen) 

b. Takeda (Christian Borup og Trine Boysen)  

PHF laver diplomer til legatmodtagere og diplom til æresmedlem. Vi sikre at 

legatmodtager er tilstede ved prisuddeling men modtagerne skal ikke informeres før 

Årsmødet. 

 

6. Faglige møder 

a. Årsmøde: EB orienterer om:  

i. Justeringer i mødeprogram pga frafald af foredragsholder, skaber plads til 

uddeling af legater  

ii.  Behov for specifikation af årsmødebudget så det overholder ENLI 

iii. Status for tilmelding: godt 50 tilmeldte allerede, men mange tilsagn og 

tilmeldings siden fungerer 

 

b. Plan for årets øvrige DSGH møder: Behov for bedre overblik og tidlig annoncering 

af datoer og foreløbigt program på hjemmeside. Aktuelt HASTER det med at få lagt 

program ud til Esophagusmødet 20.9.18. 

 

Fællesmøde DKS/DSGH: IN tovholder foreløbigt frem til GF 2018, alle 

foredragsholdere har sagt ja, budget skal tilpasses så det overholder ENLI regler før 

tilbud om sponsor pakker kan udstedes til firmaerne.  

 

LM skaffer liste over kirurgernes planlagt møderække 

 

Der laves oversigtsliste over DSGHs planlagte møder (Årshjul) til næste BS-møde 

mhp at der udpeger BS-tovholder for nedsættelse af mødeprogram for resten af 2018 

og hele 2019  

 

c. HG og LM orienterer om møde i Atrium om ENLIs regler vedr sponsorater til 

årsmøder og samarbejde med industri i øvrigt. Der er enighed om at der fortsat er en 

del uafklarede forhold vedr industrisamarbejde i forhold til regler fra såvel ENLI 

som Regionerne og vi vurdere at DSGH endnu ikke er klar til at udfærdige egentligt 

holdningspapir/vejledninger for samarbejde med industri men vil fortsætte arbejdet 

det kommende år. HG sender respons til DES, vi har ingen kommentarer til deres 

efteruddannelse forslag, og svarer at vi ikke er klar til at indgå samarbejde om fælles 

holdningspapir endnu.  

 

7. Økonomi 

a. Årsregnskab for 2017 gennemgået ved GV, godkendt og underskrevet af BS 

 

b. Økonomi vedr bestyrelseshjælp fra DADL: PHF har overfor DADL udtrykt vores 

utilfredshed med at de ikke kan tilbyde medlemsservice da vi mener det er en 

kerneydelse for DADL medlemmer at de servicerer de videnskabelige selskaber, 

intet respons fra DADL; PHF fortsætter korrespondancen. 
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c. Udkast kontrakt webmaster: RW sendt forslag til extra bevilling vedr opgradering af 

hjemmeside, rimeligt prisforslag som godkendes. HG vil bede ham lave faktura og 

indkalder han til næste BS møde.  

 

8. Opdatering af mødekalender/årshjul  

a. BS mødedatoer efterår 2018 fastsat.   

9. Evt 

a. Evt udpegning til styrelsen for patientsikkerhed vedr. kæbenekroser og brug af  

bisfosfonater (ingen interesse i DSGH deltagelse) 

b. Ny referent til pro-medicin hepatologi (udskydes til næste BS). 

 

 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Henning Glerup 

Formand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


