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Indledning 

Selskabet afholder i år sin 12. ordinære generalforsamling i Domus Medica.  

 

Medlemstallet er stabilt - let faldende. Vi er nu 67 medlemmer – et medlem mindre end sidste 

år. Tre har meldt sig ind (Elisabeth Knudsen, Lars Sømod, Thomas Kjærgaard Larsen). Fire har 
meldt sig ud (Jan Moesgaard, Lars Bo Svendsen, Mogens Lau Pedersen, Peter Metz). 

Siden sidste generalforsamling er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har stillet 

med repræsentanter til møder i Region Hovedstadens 3-partsgrupper. 

Årets aktiviteter 

Årsmøde 2010  

Ved årsmødet den 25. september 2010 havde vi en spændende konference om kolorektal 

cancerscreening med et panel bestående af folketingets sundhedsudvalgs formand Preben 

Rudiengaard, sundhedsdirektør, RegH Svend Hartling og overlæge Anders Fisher, Herlev 

Hospital. Ved konferencen blev det annonceret at kolorektal cancerscreening er på finansloven 

fra i år. 2012-13 bruges til planlægning, og de første 25-33% af målgruppen af 50-75 årige 

indkaldes i 2014. Vigtigst for os er at vi vil komme til at udføre stort ligeså mange koloskopier, 

som vi magter – som situationen er nu vil der ikke foreløbig være endoskopører nok i landet til 

at imødekomme 20.000 ekstra koloskopier i starten – et tal der i løbet af 3-4 år vil stige til 40-
45.000. 

Styrkelse af relationen til DKO  

Som det længe havde været ønsket lykkedes det sidste år at styrke relationen til DKO – vi skal 

således senere på aftenen deltage i 2. DKO generalforsamling i tilknytning til DSAK´s. 

3-parts-grupper i Region Hovedstaden  

Jeg er – som sidste år - fuldt ud klar over at disse tre-parts-grupper er et 

hovedstadsfænomen, men synes alligevel at de skal have et par ord med på vejen. De øvrige 
regioner heller ikke taget samme initiativer, som RegH. 

RegH har pålagt hospitaler og praktiserende speciallæger at etablere en ”gensidig forpligtende 

mødestruktur”. De enkelte funktionsområder i regionen skal holde møder med deres 

respektive hospitalsafdelinger, mhp at diskutere sammenfaldende berøringsflader, 

problemstillinger, m.m. for bl.a. at sikre gnidningsfrie sektorovergange. Den praktiske 
planlægning ligger hos speciallægerne. Første møde skal være afholdt inden 30.9. 

Ophold i speciallægepraksis som en del af uddannelsesforløbet til speciallæge i kirurgi – 

møderne førte ikke til noget konkret, men siden har der fra flere sider været initiativer, som nu 

har ført til at YDK (Yngre Danske Kirurger) har meddelt at de er interesserede i dedikerede 
ophold i speciallægepraksis under deres uddannelse. 

Der har været arbejdet med patientforløbsbeskrivelser – her mener jeg Cancerpakkeforløb og 

polypkontroller, som man gerne vil have involveret de praktiserende speciallæger mere formelt 

i. 

Så er der endelig lokalaftaler - §3 aftaler – hvor man ser meget positivt at få disse udbredt til 
endoskopiområdet. Dette naturligvis pga den forstående koloncancerskreening. 



DSAK´ rolle i fremtiden  

DSAK vil fortsat sikre fagpolitisk indflydelse gennem repræsentation i FAPS og DKO. Vil 

endvidere sikre synlighed i de organisationer, hvor medlemmerne er repræsenterede, bl.a. 

Sundhedsstyrelsen, Sundhedsfaglige Råd, DCCG, m.m. Senest har DSAK besluttet at 

kommentere et notat fra SST om endovenøs varicebehandling – dette forestår Lars Herluf 

Rasmussen på vegne af DSAK. Et lignende høringssvar er udarbejdet af Lars Bjørn Rasmussen 
på vegne af DKS. 

Vi har fået en ny generel overenskomst 

Dette emne vil jeg indtil videre forbigå, idet Hans Heindorff senere vil give et kort rids af 
denne. 

DKO forhandlede sidste år en ”lyn-modernisering” af overenskomsten, som pga manglende 
økonomi løb ud i sandet – denne lynmodernisering forsøges nu startet igen. 

Mødeaktiviteter 

Møder siden april 2010 

23-04-2010: Generalforsamling.  

25-09-2010: Årsmøde: Kolorektal cancer – screening.  

25-11-2010: Medlemsmøde: Varice-Update og HNPCC -update.  
17-01-2011: Medlemsmøde: Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering samt KVIS. 

Planlagte møder 
13-05-2011: Medlemsmøde: Benigne øsofaguslidelser. 

Jeg vil under dette punkt benytte lejligheden til at nævne den nye fane "faglige retningslinjer" 

på vores hjemmeside. 

Udannelsesudvalget 

Michael Sørensen 

Finn Heidemann Andersen  

Per Billesbølle  

Torben Norre Rasmussen 

Repræsentation  
DCCG, Cancerpakkegruppen, Trepartsgruppen og Screening Taskforcegruppen:Hans Raskov. 

FAPS: 

Hans Heindorff (FAPS`s bestyrelse).  

 

FAPS: 

Hans Heindorff og Kim Jensen (FAPS´s repræsentantskab).  

 

DKO: 

Kaare Nielsen, Rolf Nielsen, Jan Struckmann og Anders Bak-Christensen.  

 

Sundhedsstyrelsens Arbejdsgruppe for Kirurgisk Specialeplanlægning og FAPS udvalg for 

arbejdsmiljø: 
Jan Kolind Christensen 

Valg 
Kim Jensen er på valg og kan ikke genvælges (Karl Erik Brok). 



Suppleant Michael Sørensen er i bestyrelsen som suppleant for Jan Lindholt, men ønsker om 

muligt at udtræde til fordel for et nyt medlem (Finn Andersen) – vil gerne fortsætte som 
suppleant. 

Hans Raskov er på valg og er villig til genvalg. 

Anders Bak-Christensen er på valg og villig til genvalg.  

Holte 28. april 2011 

Anders Bak-Christensen  

Formand 

 


