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- Referat godkendt fra sidste møde. 

- Årsmødet og det videnskabelige program er på plads. Ledsager-program ligeledes ved at være klart - det 

bliver spændende vinsmagning. Desværre kun mulighed for deltagelse, hvis man er ledsager. Thomas har 

arrangeret og lover det bliver god vin. 

Pris ca 350 kr. 

Årsmødet holdes som vanligt på Hesselet fredag 3/10 til lørdag 4/10. 

Der vil blive sendt invitationer ud i kommende uge via KK. 

 

- Efterårsmøde d 4/9 er klar og åbent for tilmelding. Det bliver et spændende møde i Domus Medica med 

foredrag omkring obstipation. 

- Ligeledes spændende bliver der et møde 6/11 med Peter Vilman samt Jakob Holm omkring endoskopi og 

polypper samt behandling af dysplasi i esofagus. 

Yderligere et møde bliver i januar og bliver til forandring lagt hos BK medical i Herlev - og vil være et praktisk UL 

møde - Ulf er i fuld gang med arrangementet. 

 

- Vi er ved at gennemgå medlemslister og sammenholder betalende medlemmer med maillister. 

Kun betalende medlemmer vil, når gennemgang er færdig, være på mailliste. 

Jens og Kirsten Koch snakker fortsat sammen om dette. 

 

- Der er kommet et virkeligt godt samarbejde i gang mellem DKO og DSAK. Sidste møde var 4/3 hos Rolf 

Nielsen, hvor vi blev grundigt informeret om nye initiativer fra DKO. DKO har sendt nyhedsbrev ud og dette vil 

komme med jævne mellemrum. 

Jan Struchmann har kontaktet Region Hovedstaden mhp, at vi kan få del i screenings coloskopierne - dette er 

der ikke interesse for fra regionens side – i stedet har man valgt at købe ydelserne på privathospital  ?? Det 

virker ikke som om regionerne ønsker at involvere os yderligere i patient behandling og screening end den 

tilknytning vi har via Sygesikringen. 

Vi takker Jan for initiativet og for samarbejdet med DKO og håber på mange flere gode møder ! 



Vi er meget glade for, at Per Billesbølle har lagt en del dokumenter ud på Dropbox til brug ved akkreditering. 

Mange af dokumenterne kan også bruges ved det kommende besøg af embedslægerne fra SST. Det har været 

et stort arbejde for Per og vi er glade for vi må kigge med - det er ikke forkert at lære af hinanden  ! 

Husk dog at tilrette dokumenterne - de kan ikke bruges uden I selv lægger et personligt touch på dem. 

 

En del af os har allerede haft, og resten af os skal snart have, embedslægerne på besøg. 

Ud over de ting de fleste af os har på plads som instrukser, vejledninger etc skal der også være nogle yderligere 

ting på plads. 

Husk at tjekke medicin hjertestarter, iltbomber mhp udløbsdag. 

Temp. måling af køleskab skal kunne dokumenteres - enten via Elektronisk logger eller blot aflæst og 

nedskrevet. 

Husk Log bøger for alle de daglige rutiner I foretager vedr. skoper, vask, tryktest af autoclave, beviser for at 

sterilitets procedurer er udført, etc, etc. Der skal signeres i en logbog og denne være tilgængelig for inspektion. 

Husk at have en rengøringsinstruks ! samt brandinstruks. 

Rygepolitik. 

Kig i øvrigt på de generiske punkter og laver I andet end kirurgi så se også på f.eks. karkirurgi ved varicer og 

urologi hvis I laver det. 

 

Næste møde er aftalt til 19/11  kl 1830 hjemme hos Formand Jens Carstensen 

 

Sekretær 

Esben Iversen 


