
Bestyrelsens og formandens skriftlige  
og mundtlige beretning 2014 

Indledning  

Selskabet afholder i år sin 15. ordinære generalforsamling på Hotel Hesselet.  

 

D.d. har DSAK 66 medlemmer.  

 

Følgende har meldt sig ud: 

John Erik Bleibach, København Ø - udmeldt 27.5.13  

Torben Larsen, Jægerspris - udmeldt 5.7.13  

Peter Brocks, Charlottenlund - udmeldt 1.2.14  
Niels Erik Bille Brahe, Hellerup - udmeldt 3.4.14 

Nye medlemmer  

Gregers Gautier Hermann, Kgs. Lyngby - indmeldt 19.12.13 

Mads Juul Bundgaard, Charlottenlund - indmeldt 24.6.14 

 

Siden sidste generalforsamling er der afholdt 6 bestyrelsesmøder – to af møderne som 

planlægningsmøde sammen med undervisningsudvalget. Der har der ud over været afholdt 2 
møder med DKO.  

Årets aktiviteter  

 

Årsmøde 2013  

Ved årsmødet den 4.-5. oktober 2013 var programmet igen delt over 2 dage på Hotel 

Hesselet. Der var sammensat et godt program med foredrag om diverticulitis, fedmekirurgi, 

tarmbakterier og sygdom, varicebehandling GIS tumor, gastrointestinale infektioner i 

speciallægepraksis, anorektale lidelse, mavesmerter og nyt i onkologien. Der blev afholdt 

ekstraordinær generalforsamling, hvor DSAK´s vedtægter blev ændret, således at 

generalforsamlingen nu ”blot” skal holdes før 1. december hvert år. Vi var mange deltagere 

ved årsmødet, og det blev belønnet med fantastiske foredrag. 

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. 

I april 2014 blev der afholdt undervisningsmøde med professor David S. Sanders, om IBS og 

cøliaki – et overordentligt interessant møde. September blev der afholdt møde med foredrag 

om obstipation og hæmorider ved overlæge Claus Rønholt og sygeplejerske - sidst nævnte 
med stor indsigt i praktiske forhold – et godt, givende og inspirerende møde. 

Tilsyn  

Efter en god dialog med SST i 2013 kunne vi snart regne ud, at forløbet med tilsyn fra SST 

næppe ville starte før efter sommerferien 2014. Dette holdt stik og tilsynene er nu gået i gang. 

Foreløbige meldinger fra gennemførte tilsyn er, at SST-udsendige skulle være flinke, 
imødekommende og ikke urimelige. 

DSAK´s rolle fremadrettet  

I henhold til vores vedtægter er det vigtigt at vi deltager i udviklingen inden for det ambulante 

kirurgiske område. Vi udfylder i udstrakt grad en høj kompetence inden for uddannelse og 

internationale kontakter. Dette ses blandt andet gennem vores foredragstilbud til 
medlemmerne. 



Vi har gennem året afholdt 2 rigtigt gode møder med DKO ”på deres hjemmebane”, hvor der 

var en gensidig orientering om DKO´s arbejde og diskussion om DSAK´s relation til DKO. 

Møderne indeholdt snak om delmoderniseringen af varicekirurgi (ligger nu hos FAPS), fælles 

session (DKO og DKS) den 13. november ved DKS´s årsmøde og nyhedsbrev fra DKO (er sat i 
gang). Vi holder stadig tæt dialog med DKO. 

Uddannelsesudvalget  

DSAK´s uddannelsesudvalg har vi haft med til DSAK-møder 2 gange i indeværende periode. 

De yder et rigtig godt stykke ar-bejde, og referer til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Vi 

har jo ”pligt” til at afholde minimum 4 årlige medlemsmøder. Undervisningsudvalget vælges på 

generalforsamlingen. I løbet af indeværende år forlod 2 medlemmer undervisningsudvalget. 
Nyt hold blev hurtigt sammensat og er 

Kirsten Hougaard 

Charlotte Bülow 

Ulf Sigild 

Lotte Rothman 

Martin Poulsen  

 

Øvrige 

Akkreditering er på vej må vi nok se i øjnene. Det har været interessant, at følge de 2 

frontfigurer af praktiserende speciallæger i DSAK, som nu er/er tæt på at blive akkrediteret. Et 

stort tak for udlægning af akkrediteringsbilag på DSAK´s intranet. Rygtet siger, at alle 
praktiserende speciallæger skal akkrediteres inden for få år. 

Der er blevet afholdt DIMS kurser, og de har været velbesøgte af vores med-lemmer. 
Fremadrettet vil der ”kun” være behov for opfølgende kurser. 

Repræsentation  

Danske Kirurgers Organisation  

Kræftstyregruppen  

Det Sundhedsfaglige Råd for Kirurgi  

Danish Colorectal Cancer Group  

Sundhedsstyrelsens ekspertudvalg for kosmetisk kirurgi  

3-partsgruppen for Kirurgi  
Styregruppen for tarmkræftscreening (Hans Raskov er trådt ud) 

Valg 

Kasserer Søren Due afgår og kan ikke genvælges.  

Pia G Jensen er på valg (2 års) og ønsker genvalg.  

Bestyrelsen opstiller Martin Poulsen.  

 

Roskilde 18. september 2014  

Jens Michael Carstensen  
Formand 

 


