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Faglig Interessegruppe:
Pankreas Interessegruppen er en lægefaglig interessegruppe under DSGH i samarbejde med DKS
for læger med særlig interesse i pankreatologi.

-

-

Formål:
At facilitere at viden om akut og kronisk pankreatitis, pankreascancer og andre sygdomme og
komplikationer i som følge af sygdom i pankreas udbredes til anvendt praksis i de afdelinger der
udreder og behandler patienter med pankreassygdomme i Danmark
At medvirke til udformningen af nationale og internationale ”guidelines” for derved at medvirke til
at der opnås ensartede behandlingstilbud i Danmark
At udgøre et åbent og konstruktivt diskussionsforum og møder for emner indenfor pankreatologien
Organisering:
Styregruppe: Der udpeges en lægefaglig styregruppe, der til enhver tid skal tilstræbes at
repræsentere de afdelinger som har særlig interesse i at behandle patienter med pankreassygdomme.
Styregruppen er sammensat under hensyntagen til geografi og alder, samt speciale (medicin,
kirurgi, endoskopi), dog med højest vægtning for videnskabelig aktivitet og internationale netværk.
Styregruppe pr 1.7.2020:
Asbjørn Mohr Drewes, Aalborg Universitetshospital (formand og tovholder)
Søren Schou Olesen, Aalborg Universitetshospital
Michael Bau Mortensen, Odense Universitetshospital
Maiken Thyregod Jørgensen, Odense Universitetshospital
Camilla Nøjgaard, Hvidovre Universitetshospital
John Gásdal Karstensen, Hvidovre Universitetshospital

Funktionstid i styregruppen er sat til 4 år, med mulighed for forlængelse.
Tværfagligt samarbejde:
Parallelt med den lægefaglige interessegruppe tilstræbes at der vil der blive etableret
interessegrupper for sygeplejersker og diætister under deres respektive faglige organisationer.
Arbejdsgrupper:
Styregruppen kan ved behov nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med emner der er fastlagt at
styregruppen. Arbejdsgrupperne kan være tværfaglige.
Årshjul:

Den lægefaglige Pankreas Interessegruppe afholder efter behov styregruppemøder, forventeligt ca.
x 2 årligt evt. virtuelt, hvor man diskuterer behov for og tager initiativ til afholdelse af faglige
møder indenfor pankreatologien.
Én gang årligt afholdes der et tværfagligt møde sammen med sygeplejersker og diætister.
Programmet til dette møde fastlægges ved styregruppen.
Rammer:
Interessegruppen er en interessegruppe under DSGH og DKS. Gruppen arbejder derfor indenfor
rammerne af de guidelines DSGH har udformet indenfor emnekredsen.
Økonomi:
Interessegrupper kan søge om økonomisk støtte fra DSGH og DKS ved afholdelse af faglige møder.
Budget til særlige arrangementer skal forelægges DSGH´s bestyrelse senest 4 uger før afholdelse.
Repræsentanter fra medicinalindustrien og den medikotekniske industri vil ikke have nogen
indflydelse på programmet på møderne, og må heller ikke deltage aktivt i debatter på møderne.

