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DSGH lever i kraft af sine medlemmer som vi aktuelt har 532 af. Her halvvejs inde i min 
formandsperiode kan jeg konstatere at der i medlemsskaren fortsat er stor lyst til at deltage aktivt 
i selskabets aktiviteter og at yde en stor indsats indenfor mange områder af selskabets virke. Det 
gælder ikke mindst medlemmerne af vore underudvalg. VI havde i forbindelse med årsmødet i 
2021 håbet at vi var kommet ud af Coronaen´s skygge men desværre viste virus atter tænder i 
efteråret og vinteren hvorfor vi desværre måtte udskyde fælleskurset for medlemmerne af DSGH 
og Dansk Kirurgisk Selskab i januar måned. Mødet afholdes nu i stedet for d 3/10. Stor tak til 
Anette Fialla som til trods for at hun ikke længere har sæde i bestyrelsen i samarbejde med DKS 
har arrangeret mødet. 

Selskabet har afholdt to medlemsmøder. I april hvor emnet var komplikationer i forbindelse med 
immunterapi og i juni hvor der var fokus på hjemmemonitorering af patienter med lever cirrose. 
Vanen tro har YDSGH afholdt et velbesøgt sommermøde. . Jeg havde selv den fornøjelse af være 
inviteret til at holde oplæg mødet. Det var så dejligt at møde alle Jer som i de kommende år 
kommer til at præge vores fag. Der er så meget talent som er klar til at tage over. Talentet rækker 
også til forskningen hvor der i forbindelse med aktuelle årsmøde har været afholdt møde for phd 
studerende arrangeret af forskningsudvalget. 

Der har været afholdt 10 møder i bestyrelsen siden sidste årsmøde. Desuden et fællesmøde med 
Dansk Kirurgisk Selskabs bestyrelse. Her var opdatering af kommissoriet for det fælles 
endoskopiudvalg et af emnerne. Forslaget til nyt kommissorium fremlægges til 
generalforsamlingens godkendelse. Desuden drøftedes fremtiden for det fælles 
efteruddannelseskursus hvor der var enighed om at denne aktivitet bør videreføres. 

Selskabets aktiviteter kunne ikke føres ud i livet uden underudvalg og interessegrupper. VI takker 
de mange medlemmer der har sæde i disse og ikke mindst udvalgsformændene for deres store 
arbejde i selskabets tjeneste  

Ultralydsudvalget har fået ny formand idet Jakob Bjerrum har overtaget formandsposten. VI takker 
Lasse Bremholm for hans utrættelige indsats for udvalget. Ultralyd får uden tvivl en vigtig plads i 
vores fag fremover og det er derfor meget vigtigt at vi har et aktivt udvalg på dette område YDSGH 
har ligeledes skiftet formand idet Emilie Dahl har afløst Nina Kimer.. Redegørelse for udvalgs og 
interessegruppers aktiviteter er tilgængelige i form af de skriftlige årsberetninger som er 
tilgængelige på hjemmesiden. 

Bestyrelsen har i den forløbne periode gjort sig nogle strategiske overvejelser på flere fronter. 
Bestyrelses arbejdet præges i nogen grad af en række rutineprægede opgaver som i nogen grad 
stjæler fokus for mere langsigtede mål. For at frigøre kapacitet til at forsøge at udvikle selskabet 
yderligere har vi købt assistance fra lægeforeningen som nu yder bistand i forbindelse med 
skrivning af referater fra bestyrelsesmøder, varetager mødebookning og hjælper med at opdatere 
selskabets hjemmeside. 



Vi har endvidere indgået aftale med lægeweb som har hjulpet os med at opsætte en ny 
hjemmeside. Vi håber at selskabets medlemmer vil kunne lide det nye design og at man vil finde 
hjemmesiden funktionel og informativ. VI har gjort opdateringen lettere således at vi håber siden 
vil fremstå mere tidstro. Bestyrelsen vil gerne takke Rune Wilkens som i flere år utrætteligt har 
virket som selskabets webmaster. Det har været et meget stort arbejde at redigere indholdet på 
den nye hjemmeside. Der kan med garanti fortsat findes fejl og uhensigtsmæssigheder som vi 
løbende arbejder på at eliminere. Håber at medlemmerne vil være lidt tålmodige i den proces. 
Thomas Deleuran har været bestyrelsens ankermand i processen. Tak Thomas for en kæmpe 
indsats 

Bestyrelsen har et ønske om at være en central aktør i forbindelse med 
efteruddannelsesaktiviteter for medlemmerne. Vi har derfor besluttet at stille forslag til 
generalforsamlingen om oprettelse af et udvalg for efteruddannelse. VI håber med dette initiativ 
at selskabets medlemmer og vore samarbejdspartnere i fremtiden vil se DSGH som en af de 
væsentligste aktører i forbindelse med  efteruddannelses aktiviteter. 

Inden længe løftes sløret for en revision af speciallægeuddannelserne. Vi ved for nærværende ikke 
hvor det ender men vi har i bestyrelsen en formodning om at der lægges op til en uddannelse med 
større fokus på de brede almene medicinske kompetencer. Dette synes begrundet i et ønske om  
at gøre uddannelsen mere fleksibelt og for at kunne tilgodese bredden i patientbehandlingen 
bedst muligt. Vi kan være bekymrede for der kan mistes fokus på betydningen af en grundig 
uddannelse i de mere speciale specifikke discipliner. Flere af selskabets medlemmer har tilsendt 
bestyrelsen forslag til ekspertuddannelser indenfor hepatologi og også inflammatorisk 
tarmsygdom.  

Bestyrelsen vi tage initiativer på videreuddannelsesområdet når vi har et nøjere kendskab til 
strukturen af den reviderede speciallægeuddannelse. Der er forlydender om at man netop med 
baggrund i en mere basal specialistuddannelse vil formalisere kravene til uddannelse i fagområder 
og ekspertområder og inden vi søsætter yderligere initiativer er det nødvendigt at vi har en sikker 
viden om hvilke formelle krav der måtte blive stillet fra de centrale sundhedsmyndigheder. 

DSGH er et af de eneste videnskabelige selskaber som for nærværende ikke har en klinisk 
kvalitetsdatabase inden for vores fagområde. Man kan mene meget om disse databaser men de er 
med til at synliggøre den faglige aktivitet indenfor de videnskabelige selskabernes virkefelter. 

Imidlertid er ny rkkp database vedr inflammatorisk tarmsygdom  snart klar til at gå i luften. 
Udviklingen heraf er foregået i et godt samarbejde imellem styregruppen og rkkp. Databasen 
baserer sig på data som trækkes fra de centrale sundhedsregistre og er således ikke en 
indtastningsdatabase. Fra bestyrelsens side skal der lyde et tak til styregruppen og ikke mindst 
dens formand overlæge phd Lone Larsen for det store arbejde der er lagt i udviklingen af 
databasen. 

Bestyrelsen takker ligeledes de af vore medlemmer som har sæde i medicinrådets fagudvalg. Der 
er det forløbne ord etableret et nyt fagudvalg for hepatologi med Peter Bjerring som formand. Vi 



er i bestyrelsen udmærket klar over at arbejdet i fagudvalgene er særdeles tidskrævende og vi er 
taknemmelige for at der lægges så megen energi i dette væsentlige arbejde. 

Selskabet har en sund økonomi og i den henseende henvises til den beretning som selskabets 
kasserer Signe Wildt vil aflægge om lidt. 

Jeg vil gerne takke mine kolleger i DSGH bestyrelsen for et forbilledligt samarbejde i det forløbne 
år. Det har været en fornøjelse. Mindre fornøjeligt er det når man vanen tro i forbindelse med 
generalforsamlingen skal sige farvel til de medlemmer af bestyrelsen som har opbrugt 
funktionstiden. Således skal vi i år tage afsked med Ebbe Langholz og Klaus Theede. Begge har 
spillet væsentlige roller i bestyrelsen. Ebbe som formand og næstformand, Klaus som sekretær. I 
to skal have tusinde tak for Jeres virke i bestyrelsen og det store arbejde i der igennem har ydet 
for selskabet. I har været nogle meget væsentlige aktører og det er mit håb at I fremover i 
forskellige sammenhænge vil stille Jeres viden og knowhow til rådighed for selskabet i 
påkommende tilfælde. Der vil være brug for Jer. 

Det er vigtigt at bestyrelsens sammensætning afspejler medlemsskaren og at der er en geografisk 
afvejning når bestyrelsen sammensættes ligesom det er vigtigt at både højt specialiserede 
afdelinger og afdelinger på hovedfunktionsniveau er repræsenterede. Dette tilstræbes når 
bestyrelsen foreslår nye bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med generalforsamlingen. Imidlertid 
kan vi ikke forudse at bestyrelsesmedlemmerne skifter arbejdsplads, dette selvom nogen måtte 
tro at virket i bestyrelsen kan have betydning for netop dette. Således kan det konstateres at der i 
det seneste år er sket det at to bestyrelsesmedlemmer er ansat i Hvidovre og to på Sydvestjysk 
Sygehus. For at imødegå yderligere clustering har Peter Jepsen tilkendegivet at han forlader 
bestyrelsen ved udløbet af sin valgperiode om et år. Dette som konsekvens af bestyrelsens forslag 
til valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 

Med de ord vil jeg vil slutte min beretning. Tak for fremmødet til generalforsamlingen. Jeg ser 
frem til sammen med gode kolleger i endnu et par år i bestyrelsen at kunne yde en indsats for det 
fag vi alle holder så meget af.  

 

 


