Formandens mundtlige beretning - 2004
Velkommen til selskabets 5. generalforsamling – en stor glæde at se så mange kolleger – også
at selskabet stadig er voksende – selvom vi endnu er en lille , men engageret energisk skare.
I den skriftlige beretning har bestyrelsen givet et rids af årets gang i selskabet – jeg skal
skåne jer for gentagelser – men blot nævne 2 emner endnu en gang, idet disse fortsat er
højaktuelle.
De ”Nye Danmark” er nu publiceret – og den politiske tumult er påbegyndt, og skal være
afklaret inden Grundlovsdag. Landet deles i 5 sundhedsregioner – hvor vi direkte placeres er
uvist – men indtil videre omfatter regionen også Sygesikringen med de aftaler vi fortsat har.
Men en del af vore § 3 aftaler og rammeaftaler bliver utvivlsomt revurderet i den store
planlægnings sammenhæng, så hvad der gælder i dag, gælder måske ikke efter 2007. Jeg vil
opfordre alle til at være opmærksomme i amterne/ regionerne – skaf så mange oplysninger
som muligt – gennemtrawl referater fra møder i udvalg, og vær aktive i
Lægekredsforeningerne og i samarbejdet med tillidsmænd – så vi hele tiden kan være på
forkant med udviklingen.
Moderniseringen er fortsat aktuel – det første år er nu færdigt, og jeg
vedlægger et skema over ydelser og forbrug – overforbrug – med mine/ Organisationens
anbefalinger.
Jeg har tænkt mig at videregive meldingen til alle med ydernummer i kirurgi, måske i lidt
blidere vendinger, for at alle skal forstå budskabet – så det sidste år bliver mere normalt, og
så aftalen kan afsluttes uden tilbagebetaling.
Elisabeth Rubinstein har besluttet ikke at genopstille – du var med fra den spæde begyndelse
– og har ydet en stor indsat med økonomien – patient- vejledninger og i Uddannelsesudvalget.
Tak for din energi og inspiration.
Den øvrige bestyrelse skal have tak for et berigende år – jeg glæder mig allerede til det
næste.
Lars Bjørn Rasmussen

Til Top

Skriftlig beretning - 2004
Selskabet afholder nu sin 5. ordinære generalforsamling i Domus Medica.
Medlemstallet er 45 ordinære medlemmer og 3 ekstra ordinære medlemmer.
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt afskeds middag med den afgående
formand Walter Schradieck med ledsagere, og 3 bestyrelsesmøder.
Mødeaktivitet:

20. September 2003 – Årsmøde på Hvedholm Slot på Fyn.
1. Speciallægepraksis i relation til Strukturkommissionen og den nye ”amtsstruktur”
2. Intestinal diagnostik – meddelelser fra et tarmlaboratorium.
21. November 2003 – Aftenmøde med emnet:
Anallidelser i speciallægepraksis – diagnostik, behandling og komplikationer.
Januar 2004 mødet blev aflyst.
Møderne har alle været med stort deltager antal fra hele Danmark, interessen har været stor,
med gode indlæg og diskussion fra deltagerne.
Fra Undervisningsudvalget og fra bestyrelsen følger hermed en oversigt over planlagt
undervisning og gæsteforelæsning i DSAK regi for det kommende år, således at man på
forhånd kan reservere dagene.
30.04.2004. Generalforsamling i Domus Medica
I forbindelse hermed som et nyt initiativ en udenlandsk gæsteforelæser: Philip Coleridge
Smith, der vil fortælle om skum skleroterapi af varicer og telangiektasier.
11.09.2004. Årsmøde, der afholdes på Schakkenborg Kro i Tønder
Heldagsmøde med temaet ” Udlægning af koloskopier til speciallægepraksis. Praktiske og
økonomiske konsekvenser.
1. Retningslinier og krav for koloskopier i ambulant regi i Tyskland. Vi forsøger at finde
udenlandsk foredragsholder ellers vil vi fremlægge guidelines herfra.
2. Sven Schultze repræsenterer centraladministrationens synspunkter ved udlægning af
koloskopier.
3. Ib Krogh Pedersen fremlægger resultaterne af afsluttende eksamensopgave på
Handelshøjskolen om økonomien ved udlægning af koloskopier.
4. Finn Heidemann fortæller om erfaringer med 200 koloskopier gennemført i sin egen praksis
22.10.2004. Ekstraordinært møde hos Ferring A/S, København
Eftermiddagsmøde kl. 16 for alle personalegrupper i speciallægepraksis (læger, sygeplejersker
og sekretærer). Emnet er Proktitter og IBD generelt. Hvordan behandles og kontrolleres. Hvor
langt skal vi gå i speciallægepraksis inden henvisning til speciallæge afd. Foredragsholdere:
Specialist fra IBD afd samt en sygeplejerske fra IBD amb. Efterfølgende lettere traktement.
(Mødet konflikter ikke med ASTRA´s årsmøde som afholdes d. 29 og 30 oktober i Kolding).
12.11.2004. Eftermiddagsmøde KAS Herlev Kir. Gastroenterologisk afd.D
Ultralydscanning i speciallægepraksis. Emnerne vil være Galdeskanning, Urologisk skanning
samt veneskanning (Duplex). Underviser er Overlæge Bjørn Skjoldbye. ½ times gennemgang
af praktiske håndgreb derefter ”handson” undersøgelser på tre stande med patienter i hver af
de tre kategorier.
Efterfølgende lettere traktement.

21.01.2005. Eftermiddagsmøde hos ASTRA, København
Alternativt emne. Forslaget er psykiatri hos vore patienter i speciallæge praksis. Eventuelt K.
Ehlers : ” Ondt i livet”
Patientinformationsudvalget
Medlemmer: Anders Bak Christensen, Peter Michael Jørgensen, Sven Philip Jørgensen og
Elisabeth Rubinstein.
Der er udarbejdet 14 patientinformationer, disse er i slutningen af marts sendt til
Fællessekretariatet, som har lovet at tilrette dem og formentlig brænde dem på CD'er, som
derefter vil blive tilsendt medlemmerne.
Selskabet har i året 2003 – 2004 været optaget af følgende emner, hvoraf flere fortsat vil
være på dagsordenen det kommende år.
Strukturkommissionen har publiceret sin rapport om den fremtidige struktur i Danmark –
relevant for praktiserende kirurger er den regionale struktur, idet der nu ikke tvivl om, at vi
hører nærmere til sekundærsektoren, og næppe vil blive placeret i kommunalt regi.
Sygesikringen som vi kender den i dag forsvinder sandsynligvis, og hvorvidt den erstattes af
en anden instans for os – eller vi kommer sammen med sygehus væsenet vides endnu ikke.
Denne mere regionale styring kan meget vel betyde at overenskomster, som vi kender dem i
dag, fremover bliver mere regionale – lokale – og forhandles direkte mellem speciallægerne og
den forhandlings berettigede myndighed. Vi kan forestille os så meget – men ingen kender
endnu den endelige model – men vi må være opmærksomme overalt – informere hinanden
grundigt, så vi kan bruge hinandens kreativitet.
Moderniseringen er fortsat på dagsordenen indtil 1. marts 2005, hvor skæringsdatoen
kommer til at stå. Indtil videre er overskridelsen på 2.5 mill kr. af et samlet budget på 8.5 mill
mere end vi havde forestillet os – men påvirket af oprettelsen af 3 heltids ydernumre i
perioden. Især variceydelserne har været stigende, idet et større patientantal udredes med
duplexscanning og opereres efter referenceprogrammet med stella resektion, i stedet for de
evindelige lokalresektioner. Men også andre ydelser er genstand for øget aktivitet –
eksempelvis operation for frenulum breve præputii, phimosis og pulsoxymetri. Selskabet
maner medlemmerne til besindighed og ansvarlighed det sidste år – Danske Kirurgers
Organisation skal nok følge udviklingen og holde medlemmerne orienteret løbende – men i
sidste ende, er det op til medlemmerne at efterleve økonomprotokollatet og undgå
honorarreduktion ved afslutningen i marts 2005.
Varicedatabasen er efter en langsom etablering nu i testfasen, og foreløbig er speciallæge
dr.med. Jan Struckmann og formanden udvalgt til testkirurger i speciallægepraksis - i løbet af
et år skal alle variceoperationer i Danmark indberettes via internettet, som også vi har
forpligtet os til ifølge overens-komsten.
Endolive 2004 havde en session om koloskopi i speciallægeprakis – hospi-talsafdelingerne
var utilfredse med, at ikke alle patienter med polypper fik foretaget polypectomi og totalkoloskopi i speciallæge praksis – og mente dette i strid med MTV rapporten om diagnostik af
colorectalcancer.
Imidlertid anfører rapporten sigmoideoskopi som indgangs undersøgelsen – og såfremt der
kræves yderligere polypectomi og diagnostik er det op til den enkelte speciallæges kunnen,
udstyr og faciliteter – men på mødet i september gennemgås emnet – og måske kan vi nå til
en konklusion – anbefaling ?

Kirurgerne i Københavns Amt er meget aktive på dette område – og de forventer en udlægning
af koloskopier fra de kliniske afdelinger, med afregning via en §3 aftale. Tillykke med det.
Bestyrelsen har diskuteret kvalitetssikring og akkreditering , idet flere udenlandske
klinikker lader sig underkaste en sådan evaluering – bestyrelsen har forespurgt relevante
instanser og kolleger, uden entydigt svar – men Sundhedsstyrelsen var måske de mest
optimistiske. De anerkendte – ja, nærmest roste, vort initiativ, og foreslå at vurderingen skulle
foregå via velbeskrevne patientforløb, hvilket var meget oplagt at diskutere, dels i relation til
vor fremtidige indberetning til Lands Patient Registret, dels vor diskussion om koloskopi til
efteråret.
Uddannelsen af kirurger i ultralyd i regi af DKO (Danske Kirurgers Organisation) – DUD
(Dansk Ultralyds Diagnostisk Selskab) – med Sundhedsstyrelsen som garant for kvaliteten er i
gang – kursus April 2004 vil være meriterende, men desværre har kun en speciallæge tilmeldt
sig.
Vi lever i det sidste år af den ”gamle ” overenskomst – knækkene er stadig en daglig
hindring for udvikling og ekspansion – assisterende speciallæge, delepraksis etc. – overordnet
vil den ”nye” aftale indeholde en anden struktur, og vi håber at der samtidig gøres op med de
pålagte økonomiske begrænsninger, der hidrører fra en svunden tid.
DCCG - Dansk Colorectal Cancer Group - selskabet er repræsenteret med speciallæge, dr.med.
Jan Struckmann – opfordringen er udsprunget af vor store diagnostiske indsats, endnu intet
skriftligt fra møderne.
FAPS – bestyrelse – selskabet er repræsenteret ved speciallæge, ph.d. Anders Bak-Christensen
DKO – bestyrelse – selskabet er repræsenteret ved speciallæge Lars Bjørn Rasmussen.
Bestyrelsen har i år, i tilslutning til generalforsamlingen, besluttet et fagligt foredrag, og vil
gerne at dette fortsætter.
Økonomien er god, og kontingentet foreslås uændret 1.000 kr. årligt, hvilket inkluderer den
årlige generalforsamlingsmiddag.
Bestyrelsen har budt velkommen til overlæge Ib Krogh Petersen som re-præsentant for deltids
praksis – Elisabeth Rubinstein har frasagt sig sit hverv som kasserer og er erstattet af Mogens
Lau.
Elisabeth har været kasserer siden stiftelsen, vi siger tak for den store økonomiske indsats –
du efterlader en solid kassebeholdning.
Lars Bjørn Rasmussen
Holte, den 10. april 2004

