Bestyrelsens skriftlige beretning 2008
Indledning
Selskabet afholder i år sin 9. ordinære generalforsamling i Domus Medica.
Medlemstallet vokser fortsat, og aktuelt er der 60 medlemmer, hvoraf 6 er ekstraordinære
medlemmer.
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, og samtidig har Bestyrelsen
stillet med repræsentanter til møder i Sundhedsstyrelsen og i Arbejdstilsynet.
Årets aktiviteter
Klagesag ved Patientklagenævnet
Et medlem har fået en påtale fra Patientklagenævnet for manglende journal-føring. Påtalen er
givet, fordi den pågældende speciallæge ikke har anført type og mængden af benyttet
lokalanalgetikum i primærjournalen, men alene har henvist til standardinstruks, der er
gældende i den pågældende klinik.
PK har i den sammenhæng anført, at brug af standardinstrukser ikke kan anses for
tilstrækkelig journalføring. Afgørelsen i PK har været med dissens, idet alle lægelige
medlemmer i Nævnet har udtalt, at den pågældende speciallæge ved brug af standard
instrukser har levet op til kravet om tilstrækkelig journalføring.
Bestyrelsen er enig i, at brug af standardinstrukser må anses for fuldt tilstræk-kelig
journalføring og er vanlig standard i speciallægepraksis. Bestyrelsen har derfor rettet
henvendelse til PK for at få revurderet afgørelse, der findes af principiel karakter. Der
foreligger endnu ikke svar fra PK.
Venedatabasen
Bestyrelsen har efter henvendelse fra Venedatabasen via DSAK-forum opfor-dret
medlemmerne til at sikre, at de, der opererer varicer, indberetter på korrekt vis.
Arbejdstilsynet
DSAK har efter indbydelse fra FAPS deltaget i møder hos Arbejdstilsynet. Der er tidligere
redegjort for resultatet af disse møder via DSAK-forum og ”Orien-tering til medlemmerne”
udsendt primo 2008.
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for specialeplanlægning i kirurgi
Arbejdsgruppen, hvor DSAK er repræsenteret ved formanden, har haft som opgave at
fastlægge specialefordelingen på landsplan indenfor de kirurgiske og kirurgiskgastroenterologiske områder både imellem de enkelte nye regioner og internt i den enkelte
region. Arbejdet er nu afsluttet, og rapporten er frem-sendt til Sundhedsstyrelsen. Primært var
speciallægepraksis ikke nævnt i rap-porten men er nu heldigvis medtaget, idet
Sundhedsstyrelsen erkender, at der årligt behandles 120.000 patienter i kirurgisk
speciallægepraksis.
Coloncancer-Garantien
Jan Strukmann har via sit medlemskab af DCCG deltaget i planlægningen af pakkeforløbet for
coloncancer. Bestyrelsen glæder sig her over, at Jan har fået placeret kirurgisk
speciallægepraksis som en central aktør i pakkeforløbet. (se mødeaktivitet nedenfor).

Overenskomst
Den nye overenskomst er trådt i kraft. Resultatet opfattes af Bestyrelsen som godt. Anders
Bak-Christensen vil orientere i detaljer ved Generalforsamlingen.
Mødeaktiviteter
Årsmøde 2007, SAS Radisson Hotel, Silkeborg, 15.-16. september 2007
Mødet var med den største deltagelse til dato. I alt deltog 69 personer inkl. ledsagere.
Emnerne for den videnskabelige del af mødet var inflammatorisk tarmsygdom og diarré.
Overlæge dr.med. Jens Frederik Dahlerup og overlæge, dr.med. Steffen U. Friis gennemgik og
fremlagde på forbilledlig vis systematisk den nyeste viden inden for begge emner og
fokuserede meget præcist på, hvad der er relevant for os i vores hverdag på klinikkerne.
Ved festmiddagen blev den afgående formand Lars Bjørn takket for hans store indsats for
Selskabet og helt specifikt for hans håndtering af moderniseringen af vores overenskomst.
Aftenmøde, 29. februar 2007, Astra-Zeneca, Albertslund
35 deltog i mødet.
Speciallæge, dr. med, Jan Struckmann berettede om status mht. til coloncancer-garantien.
Speciallægepraksis er i den sammenhæng udset til at have en hovedrolle i de pakkeforløb, der
skal indføres pr. 1.4.08. Man afventer at Sundhedsstyrelsen melder endeligt ud, men foreløbig
foreligger der, her lige før garantiens indførelse, intet konkret. JS vil melde tilbage, når der er
nyt.
Overlæge, Bo Jacobsen forelæste om emnet eosinofil øsofagitis; en tilstand alle
endoskoperende speciallæger nok har mødt oftere, end vi var klar over.
Endelig gennemgik formanden status mht. Arbejdstilsynets screening af arbejdsmiljøet i
speciallægepraksis.
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