
Formandens mundtlige beretning 2006 

Kære kolleger. 

Velkommen til den 7. generalforsamling i Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi, som sædvanligt 

er det en fornøjelse at se så mange medlemmer, en speciel velkomst skal lyde til Torben 
Larsen, Frederikssund, som har overtaget Lars Banke's praksis. 

I den skriftlige beretning har jeg systematisk gennemgået aktiviteten i det forgange år, og de 
ønsker vi har for det kommende år. 

Selskabet står overfor flere vigtige opgaver i næste år: 

Speciallægepraksis er en vigtig partner i det Danske Sundhedsvæsen, kirurgerne behandler 

årligt 120.000 patienter for 130 mill. kr. og kunne behandle flere, hvis ikke vi var pålagt 

diverse begrænsninger, her tænker jeg specielt på det skæve Danmark, tildelingen af 

ydernumre og knækmodellen. Kirurgerne er interesseret i praksis og de muligheder det byder, 

vore arbejdsforhold er gode, og selvom patient kategorierne er begrænsede, oplever vi et stort 

fagligt indhold i hverdagen, som på områder langt overgår vore ansatte kolleger. 

Vores modernisering er en cementering heraf, vi skal fastholde de gode takter heri, og på 

trods af sundhedsvæsenets organisation og den uro de næste år bringer, fortsat være aktive, 
initiativrige og fremsynede, for at befæste og udvide vor position. 

Ansvaret ligger på de tilknyttede organisationer, her tænker jeg på vort selskab og Danske 

Kirurgers Organisation, men også på den enkelte kirurg. Jeg kan ikke understrege det nok – 

får man en god ide´ - så søg – søg regionen om en §3 aftale. Årene har vist, at en stor del af 
den nationale udvikling stimuleres initieres og går igennem centralt via lokalaftaler. 

Selskabet har været en vigtig deltager i forbindelse med moderniseringen og organisation af 

efteruddannelse – det er altid nemmere at samle medlemmerne i ”truende” situationer – lad os 
nu ikke sætte fællesskabet på prøve og under styr i de nuværende gyldne tider. 

Bestyrelsen arbejder godt og tak til jer alle sammen for det, og glæder sig til at byde endnu 

et medlem – den 6. m/k – velkommen, og vil gerne opfordre til at 1-2 medlemmer melder sig 

til uddannelsesudvalget – vi har brug for gode ideer, initiativ etc. – så vi fortsat kan hold et 
højt akademisk niveau. Årsmødet 30.09.06 på Hindsgaul, Fyn. 

Efter generalforsamlingen vil Anders Bak-Christensen foredrage om FAPS visioner for 
kirurgerne – og afslutningsvis vil Jan Struckmann fortælle om et attraktivt kursusophold. 

Velkommen endnu en gang – jeg er sikker på en rigtig hyggelig aften – i år taler vi dansk. 

Lars Bjørn Rasmussen. 

Til Top 

Skriftlig beretning 2006 

Selskabet afholder i år sin 7. ordinære generalforsamling i Domus Medica. 

Medlemstallet er 47 ordinære og 7 ekstraordinære medlemmer. 

http://www.ambkir.dk/beretninger/fmd_2000.htm#top


Siden sidste generalforsamling er der afholdt 3 bestyrelsesmøder og middag for bestyrelse og 
afgående medlemmer med ledsagere. 

MØDEAKTIVITET:   

ATLS (Advanced Trauma and Life Support) 03.06.05 hos Astra 

Moderne traume principper ved Overlæge Henrik Møller, Helsingør Sygehus. 
Velbesøgt møde med et stort opdateret fagligt indhold. 

Årsmøde på Dragsholm Slot 17.09.05 

Møde med ledsagere. 

Faglige emner: Gastrointestinal billeddiagnostik og udredning for colorectal cancer ifølge sidste 
udkast af MTV rapport. 

Hygiejne i Speciallægepraksis November 2005 
Mødet aflyst idet der netop var afholdt møde for klinikpersonalet og møde i UEGW. 

Kliniske databaser 20.01.06 

Overlæge Leif Panduro Jensen gennemgik eksisterende databaser i almindelighed, og 

venedatabasen i særdeleshed – aktuelt idet venebasen introduceres for alle i løbet af foråret 

2006. Lars Bjørn Rasmussen gennemgik ICD10 & SKS registrering i praksis, muligheder, 

fordele og krav til software leverandører, for at vi kan være opdaterede i vor kvalitetsikring. 

Venedatabasen 27.03.06 

I forbindelse med moderniseringen af kirurgi, indgik indberetning til venedatabasen i 

forhandlingerne. Sundhedsstyrelsen har desuden krævet indberetning fremover, og 
Sygesikringen er parat til at indgå aftale om et indberetningsgebyr. 

Databasen vil blive præsenteret på mødet som egl. undervisning, og det er tanken, at den 

herefter skal udbredes til hele landet. Teknisk kræves opkobling til sundhedsdatanettet – så 

jeg vil bede varicekirurgerne om at tage fat i deres software huse herom. Ved samme lejlighed 
kunne implimenterring af ICD10 & SKS i journalsystemet anbefales. 

Modernisering og økonomiprotokollatet 

Forhandlingerne i FAS om moderniseringen forløb tilfredsstillende for kirurgerne – der kunne 

dokumenteres et stigende antal patienter, og et stigende behov for koloskopi ifølge udvalget 

for colorectalcancer, så aftalen blev godkendt og underskrevet uden rettelser og krav om 
tilbagebetaling. 

Rammeaftale om abdominal ultralyd 

Ifølge målbeskrivelsen er abdominal ultralyd for cholelithiasis, fri væske, aorta aneurysme og 

urostase et krav til kommende speciallæger, og indgår i uddannelsen. For alle andre kræves 

et grundkursus i ultralyd og specialkursus med tentamen i ovenstående fund, og minimum 5 
undersøgelser ugentlig. 

Sygesikringsydelsen findes hos medicinerne – nu er der færdigforhandlet en rammeaftale for 

kirurgi med honorar 690 kr., og denne skal tiltrædes af det lokale amt/region efter ansøgning, 

så vi må anbefale kirurgerne at gennemføre uddannelsen og ansøge om aftalen. 

Regionerne 

Træder i karakter i kommende år – 2006 er et forberedende år, hvorfor embedsmænd og 
politikere er lidt handlingslammede, og ikke tør beslutte væsentlige justeringer. 



Vi må forvente at lokale aftaler (§3 & ramme) vil være under pres, når elefanterne slås om 

opgavernes fordeling og sygehusenes overlevelse, hvorvidt alle aftaler opsiges til 

nyforhandling i de nye samarbejdsudvalg vides ikke – men truslen er der, og jeg håber 

næstformanden i FAPS Anders Bach-Christensen ved kommende generalforsamling, kan 
informere os herom. 

Ventetiden mindre end 1 mdr. 

Sygehusene overholder ikke 2 måneders aftalen nu – så hvad får os til at tro, at 1 mdrs. 

aftalen får større betydning for patienterne. Hidtil har sløringen været udbredt, idet det ikke 

fremgår at materialet, at patienterne har fritvalg, såfremt aftale om ventetider ikke kan 
overholdes. 

Nogle amter forbereder sig allerede ved officielt at overføre opgaver til praksis, andre lukker 
øjnene og tror at der findes kirurger nok – hvad tror vi? 

Uddannelsesudvalget 
Per Billesbølle, Hans Raskov, Søren Fristrup og Lars Bjørn Rasmussen. 

Forårsmødet om molekyær biologi og colon cancer, hygiejnemødet og årsmødet i september er 

under tilrettelæggelse, og inden længe foreligger datoerne. 

Repræsentation 
DCCG/DKO – speciallæge dr.med. Jan Struckmann 

FAPS – speciallæge ph.d. Anders Bak-Christensen, næstformand 

DKO – speciallæge Lars Bjørn Rasmussen. 

Vedtægtsændring 
Som konsekvens af vedtægtsændingen på sidste generalforsamling: 

§4, stk.2  

Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen 

konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Valgperioden er på 2 år med 

mulighed for genvalg. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på de lige år, 2 på ulige år, 
suppleanten er på valg hvert år. 

Ugeskrift for Læger har nedlagt spalten: Kurser og møder, og optager kun annoncer mod 
betaling. 

Derfor foreslår bestyrelsen at følgende vedtægtsændring foretages: 

§5, stk.2  

Ordinær generalforsamling annonceres af bestyrelsen i Ugeskrift for Læger med 

mindst 4 ugers varsel. Sager, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal tilstiles 

formanden skriftligt senest 2 uger før mødet. Dagsorden for generalforsamlingen skal tilsendes 
medlemmerne senest 10 dage før mødet. 

ændres til: 

Ordinær generalforsamling annonceres af bestyrelsen på selskabets hjemmeside 
med mindst 4 ugers varsel. Sager, der ---- 



§5, stk.4  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær 

generalforsamling skal indkaldes senest 6 uger efter, at mindst 1/3 af de ordinære medlemmer 

over for bestyrelsen har fremsat skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær 
generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud i Ugeskrift for Læger. 

ændres til: 

Ekstraordinær generalforsamling skal annonceres mindst 14 dage før på selskabets 
hjemmeside. 

Valg 
Mogens Lau og Per Billesbølle er begge på valg, og er villige til genvalg. 

Ledige bestyrelsesmedlem vælges ligeledes på generalforsamlingen. 

Anders Bach-Christensen er villig til at fortsætte som suppleant. 

Lars Bjørn Rasmussen 

 


