Bestyrelsens og formandens skriftlige
og mundtlige beretning 2013
Indledning
Selskabet afholder i år sin 14. ordinære generalforsamling i Domus Medica.
Medlemstallet er stationært (let stigende) - 68 medlemmer.
Fem har meldt sig ind: Mads Mark Christensen, Aalborg (2.4.12), André Wettergren, Virum
(28.8.12), Charlotte Bülow, Gentofte (4.3.13), Jesper Arnold Olsen, Holte (19.2.13), Martin
Poulsen, Frederikssund (16.4.13)
Fem har meldt sig ud: Kaare Nielsen, Frederikssund (10.4.12), John Stagsted, Aalborg
(2.4.12), Finn Heidemann Andersen, København K (30.4.12), Peter Michael Jørgensen,
Rungsted Kyst (2.11.12), Hardy Frode Røhl, Bjert (22.10.12)
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 3 bestyrelsesmøder – et af møderne som
planlægningsmøde sammen med undervisningsudvalget.
Årets aktiviteter
Årsmøde 2012
Ved årsmødet den 28.-29. september 2012 havde vi efter opfordring fra medlemmerne valgt
at flytte dette til en fredag/lørdag og samtidig udvide programmet betydeligt med emner som
mikroskopisk kolit, IBD, kolonpolypper, robotkirurgi, laparoskopiske hernier, inspektion af
speciallægepraksis ved en embedslæge og gennemgang af økonomiprotokollatet. Ind imellem
var der også tid til en ekstraordinær generalforsamling, hvor DSAK´s navn blev ændret til
Dansk Selskab For Ambulant Kirurgi og Gastroenterologi. Mødet var overordentlig velbesøgt og
må siges at være det mest succesfylde årsmøde i nyere tid. Vi forsøger at gentage succesen
4.-5. oktober i år.
Undervisning
Imens vi er ved undervisning vil jeg gerne fremhæve undervisningsudvalgets store arbejde,
som arrangør – ikke mindst hjertestopkurset på Herlev Hospital, som også var en stor succes.
Tilsyn
Bestyrelsen har stillet med repræsentanter til møder i Sundhedsstyrelsens
planlægningsgrupper for tilsyn med private medicinske og kirurgiske behandlingssteder. Begge
møderne blev afviklet i en god og konstruktiv atmosfære og de målepunkter, som vi var med
til at drøfte fandt vi på ingen måde problematiske for vores medlemmer. Hvad angår kirurgi
kunne vi ikke få oplyst nogen dato for hvornår tilsynene starter, men der sker næppe noget før
ultimo 2014 – måske lidt før for medicin. Både kirurgi og medicin opfattes, som store og
komplicerede områder af SST.
DSAK´ rolle i fremtiden
DSAK ønsker fortsat at sikre fagpolitisk indflydelse gennem repræsentation i FAPS og DKO. I
den forbindelse er det værd at bemærke at DKO har valgt at flytte generalforsamlingen til
DKS´s årsmøde, hvorfor vi i dag kun skal afholde generalforsamling for DSAK.
DSAK´s bestyrelse mener at en fortsat kobling mellem DSAK og DKO er af meget stor
vigtighed, fordi DSAK på den ene side er det forum, hvor praktiserende speciallæger i kirurgi
primært mødes og på den anden er DKO organet hvor de kirurg-specifikke
overenskomstforhandlinger hører hjemme. Vi er ikke negative overfor en stærkere binding til

DKS, men det vil være ærgerligt at det sker på bekostning af de praktiserende speciallægers
repræsentation – DKO har af rent overenskomst-tekniske årsager større betydning for de
praktiserende speciallæger end for overlægerne. Vi anbefaler derfor at DSAK´s
generalforsamling også flyttes DKS´s årsmøde.
Udannelsesudvalget
DSAK´s uddannelsesudvalg varetager i samarbejde med og reference til bestyrelsen
planlægning af undervisningsmøder og årsmødet.
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Valg
Sekretær Hans Raskov afgår og kan ikke genvælges.
Karl Erik Brok udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.
Bestyrelsen opstiller Ulf Sigild og Thomas Kjærgaard Larsen.
Undertegnede afgår og kan ikke genvælges.
Fra bestyrelsen opstiller Jens Carstensen som formandskandidat.
Holte 22. april 2013
Anders Bak-Christensen
Formand

