
Bestyrelsens og formandens skriftlige  
og mundtlige beretning 2015 

 

Indledning  

Selskabet afholder i år sin 16. ordinære generalforsamling på Hotel Hesselet.  

 

D.d. har DSAK 68 medlemmer.  

 

Følgende har meldt sig ud: 

Jes Henrik Steen, udmeldt marts 2015 
Lars Bjørn, udmeldt april 2015 

Nye medlemmer  

Jimmy Collemorten, indmeldt oktober 2014.  

Steen Christian Kofoed, indmeldt december 2014. 

Jakob Lykke, indmeldt december 2014.  
Lisbeth Friis Johansen, indmeldt august 2015 

Siden sidste generalforsamling er der afholdt 4 bestyrelsesmøder – to af møderne som 

planlægningsmøde sammen med undervisningsudvalget. Der har der ud over været afholdt 1 

møde med DKO. 

Årets aktiviteter  

 

Årsmøde 2014 

Ved årsmødet oktober 2014 var programmet delt over 2 dage på Hotel Hesselet. Der var 

sammensat et program med foredrag om IBS, FODMAP – fokus på kost i forbindelse med IBS, 

Histologisvaret ved polypdiagnostik og Hudsygdomme med kirurgisk interesse om fredagen og 

Abdominal ultralydsscanning fra basis til det avancerede, Ultralydsscanning af tarmen og 

Ultralydsscanning af vener om lørdagen. Alle foredragsholdere var velforberedte og alle tog vi 
endnu engang hjem med god viden i emnerne. 

Undervisning  

Undervisningsudvalgets store arbejde også i forbindelse med årsmødet, sættes der stor pris på 

i bestyrelsen. Det giver nogle rigtig gode dialoger jo flere der melder ind omkring 

arrangementer af diverse undervisningsmøder og årsmødet. I løbet af året har der været 3 

UUV-arrangerede møder et om Benigne oesophaguslidelser, Endoskopisk behandling af 

kolorectale polypper og Hands-on-ultralydsscanning. Supergode og informative møder med en 

rigtig god sparring med foredragsholderne. 

Tilsyn  

2014-15 fik vi alle besøg af SST. Alle holdt skansen og leverede klinikker, som bare var i 

orden. Enkelte oplevede små korrektioner, men ingen blev dømt ude. Nu står vi så over for 

akkreditering, hvor besøgene forventes at starte næste efterår.  

Arbejdet omkring akkreditering er jo delegeret ud til DSAK-kredsen efter bedste evne. Vi skal 

påregne at starte vores egne audits i klinikkerne allerede i år, således at vi kan få rettet 

eventuelle små ”fejl”, inden vi får besøg. Der vil på årsmødet være en gennemgang af alle 
akkrediteringsstandarder med korrektionshjælp fra repræsentant fra eKVIS. 

DSAK´s rolle fremadrettet 

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

kirurgiske område. Inden længe vil modernisering i vores speciale sættes i gang, hvilket vil 

rettes mod koloskopier. 



Vi udfylder i udstrakt grad en høj kompetence inden for uddannelse. Dette ses blandt andet 

gennem vores foredragstilbud til medlemmerne. Vi forsøger også at tilbyde at lette det 

offentliges lange ventelister inden for vores speciale, men hidtil er vi ikke kommet i mål med 

ellers veltilrettelagte og konkrete tiltag. Det må man i stor udstrækning undre sig over. 

Vi har intentioner om forsat god dialog med DKO, og har i forløbne periode haft gode møder, 

som det også fremgår af referaterne. 

Det har i det forløbne år været diskuteret i bestyrelsen, om vedtægterne skal laves om, 

således at der ikke er tidsbegrænsning på længden, man kan sidde med i bestyrelsen. 

Uddannelsesudvalget  

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

De yder et rigtig godt stykke arbejde, og refererer til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Vi 

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

generalforsamlingen og lader til at ville fortsætte. Lige nu er holdet: 

Kirsten Hougaard 

Charlotte Bülow 

Ulf Sigild (ønsker at stoppe) 

Lotte Rothman 

Martin Poulsen  

 

Øvrige 

Kurser. 

Vi har holdt DIMS-kursus i forrige periode. Det lader til, at opgradering kan ske i egne klinikker 

af inviterede undervisere (anæstesi-personale) inden for et rimeligt budget.   

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 

Valg 

Formanden Jens Carstensen afgår og kan ikke genvælges.  

 

 

Roskilde 17. august 2015  

Jens Michael Carstensen  
Formand 

 


