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Referat 31. Januar 2018, kl 16 Domus Medica
1. Dagsorden godkendt. Referat 8. dec godkendt.
2.

Præsentation af tilbud vedr sekretær og økonomi hjælp fra DADLs sekretariat
Punkt udsat til næste BS møde.

3. Meddelelser
a. Opfølgning inspektor ordning:
2 nye inspektorer udpeget. HG informerer de nuværende inspektorer om det nye
godkendte kommissorium og beder dem om at genansøge hvis de ønsker at fortsætte.
Tilstræber svar inden næste BS, så evt. nye inspektorer kan udpeges.
b. Indstilling Hagedorn prisen:
Asbjørn M Drewes indstillet, Hagedorn symp. Og prisuddeling afholdes 2. marts 2018
c. SEB Hæderspris
Hendrik Vilstrup indstillet
d. Svar til LVS vedr. revision af Nationale kliniske retningslinjer:
Se fyldestgørende svar fra PHF i dropbox
e. Phamanovia legat/rejselegat generelt forslag til revision af opslag
Udkast til nyt opslag pharmanovia legat godkendt. Skal opslås på hjemmeside 1.4.18
med ansøgningsfrist 1.6.18
Udkast til formulering af nyt Takeda rejselegat gennemgået. Der fremsendes revideret
udkast mhp godkendelse ved næste BS og søgefrist som ovenfor.
f. Takeda sponsorat:
Kontrakt vedr rejselegat godkendt. Der ønskes ændring i kontrakt vedr støtte til
udformning af pt informationer (guidelines) så de er uden firma navn og logo, men med
mulighed for offentliggørelse af sponsorat på hjemmeside. HG får aftalen ændret i
overensstemmelse hermed før underskrift.
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EB meddeler at Johan Burisch har oplyst at han ikke har ansøgt om forlængelse af sit
kandidatur til UEG. Har også oplyst at han gerne vil stille op som DSGH rep. til en
anden UEG position senere på året. LM spørger ham om hvilken og med info til BS.
h. LVS årsmøde 26.1.18 Ingen har deltaget
i. Kursus for fagudvalgsmedlemmer i Medicinrådet
Ingen deltager i år, vi meddeler DSKF at vi gerne vil inviteres hvis kursus afholdes
igen
j. Forfatter pro-medicin pancreas
Maiken Thyregod Jørgensen udpeget.
4. Diskussion m. Formand for guideline udvalg og webmaster:
a. Hjemmeside /guidelines / links:
Webmaster præsenterer ideer til nyt, mere opdateret hjemmeside design men
udvidede muligheder. OK at han går videre med arbejdet og fremsender estimat for
behov for extra timeforbrug til dette.
Prøver at få ”ryddet op” på Hj.siden så links til andre selskabet ikke ligger i YDSGH
fane. Opdaterer billed/habilitetserklæring link for BS medlemmer. Flytter guidelines
fra endoskopiudv. Alle guidelines skal ligge i guideline udvalgets faner, og generelt
skal alle guidelines som udgives på hj.siden aftales og koordineres med formand for
guideline udvalget.
b. Kontrakt webmasteren:
Der findes ingen. Webmaster laver udkast til arbejdsomfang/beskrivelse af opgaven.
Sender udkast til BS mhp godkendelse. Der er aftalt honorar. Sender faktura til GV.
c. Nyhedsbreve og generelle opslag:
Webmaster vurderer selv hvornår der er behov for nyhedsbrev. Hvis BS har vigtig
info som kræver nyhedsbrev kontakter vi webmaster. Ellers lægges
opslag/referater/info mv på hjemmeside efter anmodning fra BS. Hvis noget findes
forældet og ønskes slettes forespørge webmaster BS via sekretær før sletning.
d. Patientinformation/firmasponsorat/annoncer/spørgeskemaer mv:
Guideline udvalg søger div fonde og firmaer til layout og design af patient
informationer.
Sponsorater til patientinfo skal søges som ”unrestricted grants” med tak for støtte på
særligt sponsor link på hjemmeside. Der ønskes ingen firmanavne eller logoer på
pt.info.
e. Grænseflader vedr. medlemskontakt:
Vi kan ikke udlevere mailadresser på DSGH medlemmer til fx spørgeskema us.
DSGHs kontakt liste til afdelinger med med.gas funktion i DK opdateres, og den kan
bruges som kontaktform ved forespørgsler/brugerundersøgelser mv.
Formand:
Spec. ansv. overlæge
Henning Glerup
Regionhospitalet Silkeborg
Diagn. Center, Klinik for MaveFalkevej1-3, 8600 Silkeborg

Næstformand:
Ledende overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden,
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Sekretær:
Overlæge, ph.d
Lone G Madsen
Medicinsk Afdeling
Sjællands Universitets Hospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer: Afd.læge Erika Belard, Herlev; Overlæge, Ph.d Peter Holland-Fischer, Ålborg; Overlæge Anette Dam
Fialla, Odense, Overlæge, ph.d Gerda Elisabeth Villadsen, Aarhus

5. Forårs temamøde IDA
RH kan ikke finde tid og datoer inden sommerferien for at arrangere møde. De vil gerne stå
for temamøde om LTX marts 2019 vi takker ja.
Vi prøver alligevel at gennemføre temamøde om Esophagus sygdomme. (EOE, dysmotilitet,
dysfagi, sclerodermi. Mulig mødearrangør spørges. Dato udkast: 6.6.18. Vi undersøger
ledige mødelokaler og priser. Når program på plads afklares evt. sponsor. Forslag til
indlægsholdere diskuteres.
6. Indkaldelse af formændene for relevante udvalg til næste møde:
a. Marts: Udd. udvalg, Endoskopi og Ul udvalg. Fokus vedr. integration af UL i HU
udd.-program og omfang/fordeling i uddannelse.
August: DRG: udvalg
b. Nye kandidater til bestyrelsen diskuteres
7. Udvalg / Interessegrupper
a. Revision af kommissorium for interessegrupper: INs forslag til revision gennemgået
og godkendt. Lægges på hjemmeside.
b. Udkast til nyt kommissorium interessegruppe IBD: HGs forslag godkendt. Kan
lægges på hjemmeside når der er udpeget medlem til gruppen fra Region H.
c. Revision af kommissorium for guideline udvalg: Der fremlægges udkast til revision
som diskuteres sammen med guidelineudvalgets fomand. ADF færdiggør mhp
godkendelse næste BS, herefter fremsend DKS mhp deres godkendelse.
d. ESGE repræsentant og deltager i Budapest møde: Endoskopiudvalget orienteret, vil
udpege ny ESGE repræsentant ved næste udvalgsmøde og informere os.
8. Faglige møder
a. Fællestemadag med DKS: IN informere om planlagt heldagsmøde (10-18) i
København datoforsalg er sidst i sept. 2018. Forslag til bredt sammensat spændende
program.
b. Årsmøde status planlægning/program: Afventer EB. Udsat til næste møde
9. Budget
a. Budget for Tema møde: afventer nyt mødearrangør og kontakter.
b. Økonomi vedr. bestyrelseshjælp fra DADL udskudt til næste møde
10. Opdatering af mødekalender. Det aftales at BS møder fremover starter kl 15.30.
11. Evt.

Med Venlig Hilsen
Henning Glerup
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