Bestyrelsens skriftlige beretning 2009

Indledning
Selskabet afholder i år sin 10. ordinære generalforsamling i Domus Medica.
Medlemstallet er stabilt. Aktuelt er der 60 medlemmer, hvoraf de 5 er ekstraordinære.
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har stillet
med repræsentanter til møder i Arbejdstilsynet, FAPS og i Sundhedsstyrelsen.
Årets aktiviteter
Venedatabasen
Bestyrelsen har efter ny henvendelse fra Venedatabasen igen opfordret de medlemmer, der
opererer varicer, til at indberette på korrekt vis.
Arbejdstilsynet
DSAK bistår fortsat FAPS mhp. udarbejdelse af brancheinstrukser for korrekt indretning af
klinikker specielt med henblik på udsug/lukkede systemer ved brug af formalin og udsug ved
kirurgisk ”røg”.
Sundhedsstyrelsens Arbejdsgruppe for Specialeplanlægning i Kirurgi
Arbejdsgruppen, hvor DSAK er repræsenteret ved formanden, har haft til opgave at fastlægge
specialefordelingen på landsplan indenfor de kirurgiske og kirurgisk-gastroenterologiske
områder både imellem de enkelte regioner og internt i den enkelte region. Arbejdet var
egentlig afsluttet i 08, men rapporten har siden på enkelte områder måttet revideres. I den
endelige og reviderede udgave er det fastholdt og erkendt af Sundhedsstyrelsen, at
speciallægepraksis i kirurgi er en integreret del af de kirurgiske tilbud på landsplan, og at der
årligt udredes og færdigbehandles ca. 120.000 patienter i denne sektor.
Coloncancer-Garantien
Jan Struckmannn varetager, via sit medlemskab af DCCG, speciallægepraksis´ interesser i
planlægning af pakkeforløb.
Personsag i Region Hovedstaden
Med baggrund i en uenighed i Region Hovedstaden imellem flere af foreningens medlemmer
vedrørende en merarbejdsaftale ønskede to medlemmer, at denne sag blev behandlet på
Generalforsamlingen i 2008. Bestyrelsen måtte dog afvise, at dette fandt sted, da indholdet af
generalforsamlingen er lovbestemt. Behandlingen af sagen blev derfor henvist til behandling i
forum efter afslutning af generalforsamlingen.
DSAK´ rolle i fremtiden
Med dannelsen af de nye regioner er arbejdsvilkårene for speciallægepraksis i de senere år på
mange punkter ændret og vil forsat blive det. Der har derfor vist sig et behov for, hvilket
ovennævnte personsag også illustrerer, at DSAK ser på vort grundlag og rolle i relation hertil.
Derfor blev der ved årsmødet på Sørup Herregård afsat tid til at diskutere disse forhold
mundende ud i afholdelse af et dagsseminar i Domus Medica d. 2. februar 2009.
Der henvises til særskilt referat, som ligger på hjemmesiden.
På basis af dette møde og input fra de nedsatte grupper vil den siddende bestyrelse anbefale,
at der arbejdes videre på følgende områder:

• Relationen til DKO styrkes. F.eks. kunne man afholde generalforsamling samme dag.
• Forum fastholdes som debatforum, hvor alle emner diskuteres. Væsentligt er det i den
sammenhæng, at alle medlemmer som har tillidsposter (FAPS, DKO, Specialeråd, DCCG osv.)
rapporterer løbende. Samtidig skal der foretages en registrering, f.eks. via hjemmesiden, af
poster i råd, udvalg og bestyrelser, som besættes af medlemmer af foreningen.
• Kirurgisk speciallægepraksis profileres overfor vores samarbejdspartnere (Almen praksis,
sygehuse) f.eks. via deltagelse i uddannelse af yngre læger.
• Relationen til FAPS styrkes. En mulighed kunne være samarbejde om gennemførelse af
markedsanalyser.
Overenskomst
DKO forhandler aktuelt en mini-modernisering af overenskomsten. Hygiejnetillæg og koloskopi
udenfor knækgrænse er i spil.
Mødeaktiviteter
Årsmøde 2008, Sørup Herregård, Sjælland, 26.-27. september 2008
Igen stor deltagelse. Der deltog 67 personer incl. ledsagere.
Emnerne var colon cancer og arv samt samarbejde imellem patolog og speciallæge. Emnerne
blev belyst på bedste vis af foredragsholderne.
Dagmøde, Domus Medica, København d. 2. februar 2009
26 deltog i mødet.
Der henvises venligst til referat på hjemmesiden og ovenfor.
Aftenmøde, AstraZeneca, Albertslund d. 27. februar 2009
32 deltog i mødet.
Emnerne var helicobacterinfektion og -resistens samt kirurgisk behandling af colon cancer.
Igen interessante og relevante præsentationer.
Udannelsesudvalget
Klaus Wiboltt, Hans Raskov, Søren Fristrup og Per Billesbølle.
Repræsentation
DCCG, DKO, Cancerpakkegruppen: Jan Struckmann
FAPS: Hans Heindorff (bestyrelsen)
FAPS: Kirsten Hougaard (repræsentantskabet)
DKO: Lars Bjørn
DKO: Rolf Nielsen
Sundhedsstyrelsens Arbejdsgruppe for Kirurgisk Specialeplanlægning og FAPS udvalg for
arbejdsmiljø: Jan Kolind Christensen
Valg
Bestyrelsen
Kim Jensen er på valg og kan genvælges.

Per Billesbølle og Klaus Wiboltt afgår efter ønske midt i deres valgperiode. Der skal vælges to
nye medlemmer.
Ib Krogh er på valg og kan genvælges.
Jan Kolind Christensen (formand) er på valg og ønsker ikke genvalg. Der skal vælges ny
formand.
Kirsten Hougaard er på valg i 2010.
Anders Bak-Christensen er på valg som suppleant og kan genvælges.
Revisor
Per Brocks og Søren Munch Jensen. Begge på valg i 2010.
Nye medlemmer
Bestyrelsen byder velkommen til Sten Astrup Holm, Søren Due Olsen og Asger Lind Poulsen.
Værløse d. 27. marts 2009
Jan Kolind Christensen
Formand

