Formandens mundtlige beretning 2007
Kære kolleger
Velkommen til den 8. generalforsamling i Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi, som sædvanligt
er det en fornøjelse at se så mange medlemmer, en speciel velkomst skal lyde til speciallæge i
kirurgisk gastroenterologi Kirsten Hougaard, som jeg har oprettet delepraksis med, og til
speciallæge i kirurgisk gastroenterologi Pia Jensen, som samarbejder med Peter Brocks.
I den skriftlige beretning har jeg systematisk gennemgået aktiviteten i det forgange år, og de
ønsker vi har for det kommende år; i år var vi 3 deltagere til DKO generalforsamling – dette
har foranlediget en opfordring fra formanden, om at holde mødet her. Bestyrelsen har endnu
ikke svaret.
Aftenen vil stå i Regionens tegn – vi glæder os til indlæggene fra de fem – jeg håber meget, vi
vil kunne inspirere hinanden, til et fortsat højt politisk aktivitets niveau.
Jeg takker nu af som formand, efter 8 år i bestyrelsen - vi har arbejdet godt sammen også i
år, med veldisciplinerede møder og god arbejdsmoral. Tak for det.
Endelig vil jeg, inden jeg takker helt af, sige jer alle sammen tak for støtten gennem disse
mange – nogle vil måske sige for mange år – sidste år berørte jeg fællesskabet – jeg hører
stadig sure opstød over moderniseringen – imidlertid er den kirurgiske mangfoldighed vigtig –
Danmark er forskellig, og i den sidste ende er jeg sikker på, at vore klinikker ikke vinder ved
at tilbyde et begrænset specielt lukrativt udvalg af takstkortet.
Tak for denne gang – god aften – og på gensyn.
Lars Bjørn
26. April 2007
Skriftlig beretning 2007
Selskabet afholder i år sin 8. ordinære generalforsamling i Domus Medica.
Medlemstallet er 58 ordinære heraf 7 ekstraordinære medlemmer.
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 3 bestyrelsesmøder.
MØDEAKTIVITET
Generalforsamling den 7. april 2006 i Domus Medica
Speciallæge Anders Bach Christensen foredrog om FAPS visioner for kommende overenskomst
– specielt i relation til forhandlinger om dynamiske knæk. Sagen er endnu ikke afsluttet og
afventer generelle forhandlinger i 2007.
Henviser i øvrigt til referat – bestyrelsen bød Speciallæge Klaus Wibholtt velkommen som det
6. medlem iht. de nye vedtægter.
Årsmøde Hindsgavl, september 2006
Mødet var med stor deltagelse.
Hovedtemaet var colorectal cancer, den molekylær biologiske viden herom og den kliniske
betydning heraf. Speciallæge Hans Raskov og Professor dr.med. H.J. Nielsen forelæste og

forstod på pædagogisk vis, at indføre os klinikere i dette interessante og visionære felt.
Efterfølgende foredrog Speciallæge Peter Bo Jørgensen om sit engagement i et ulandsprojekt
omkring et hospital i Sierra Leone – opgaverne er store, vitale og deltagerne opfordredes til at
deltage enten som sponsorer eller aktivt.
Hygiejne i speciallæge praksis, november 2006
Mødet blev afholdt i Odense. Deltagelsen var ikke tilfredsstillende på trods af dette vigtige
område, som berører os alle og vore medarbejdere.
Aftenmøde om Hjertestopbehandling, februar 2007
Velbesøgt møde om de nyeste principper – og hvad der kræves for moderne genoplivning af
medicinsk og teknologisk udstyr.
Selskabet må anbefale, at alle mestrer proceduren og anskaffer sig det nødvendige udstyr til
el-shock – udstyret er billigt og simpelt og forefindes overalt i det offentlige rum.
Danmark i ny organisation
Landet er opdelt i fem Regioner, og det er glædeligt, at så mange kirurger er aktive i det
lægepolitiske arbejde, hvor hovedmålet må være maksimal indflydelse og markering af vor
eksistens, samt fastholdelse og udbygning af ramme-, §3- og lokalaftaler, som alle er/bliver
opsagt, revurderet og genforhandlet.
Vi har mange hængepartier som et dadelværdigt minde om de gamle amter, bestyrelsen
håber, at der kommer mere fart over feltet, så politikerne kan få øjnene op for de tilbud,
sektoren i en knapheds periode kan tilbyde.
For at alle medlemmer er opdateret, vil hovedtemaet være Regioner på generalforsamlingen,
med bidrag af kolleger fra ”de fem”.
Venedatabasen
Er nu i drift – finansieres af Danske Regioner - med information påwww.kliniskedatabaser.dk .
Alle kirurger i speciallægepraksis, der opr. varicer, opfordres til at tilmelde sig. Et personligt
brev er tilsendt hver enkelt med kopi af cirkulæret, og alle skal tage kontakt til sekretariatet,
som også vil vejlede med opkobling etc. Honoraret er forhandlet til 50 kr.
Danske Kirurgers Organisation
Organisationen er FAS faglige referent for speciallæger i kirurgi; bestyrelsen har rettet
henvendelse til FAS/FAPS i forbindelse med knækproblemer for de endoskopiske us., engangs
biopsi/polyp udstyr. Argumentet har været det fokus, der pt. er på cancer diagnostik og
stigende nationale/inter-nationale krav i hygiejnisk henseende. Ansøgningen er behandlet i
Forhandlingsudvalget og sendt til Moderniseringsudvalget til faglig vurdering, før evt. økonomi
kan forhandles.
I forbindelse med sidste modernisering blev sigmoideo/coloskopi ekskluderet fra
beregningerne, dels ud fra økonomien (ydelsen stod til en halvering), dels ud fra cancer
relevansen.
Generalforsamlingen i Organisationen foregår den 20. april efter DKS mødet – interessen er
pinlig, idet færre end 10 møder op – afspejler dette interessen for modernisering?
Overenskomstforhandling foråret 2007
Processen er i gang, og i skrivende stund har jeg ikke viden om status.
Knækmodellen er naturligvis et centralt emne – i marts 2007 forenede FAPS og DSAK
kræfterne i medierne, for at gøre opmærksom på problemet. Danske Regioner forstod
budskabet i en speciallæge mangel situation – knækmodellen satte dagsorden hele døgnet – vi
må håbe, at resultater opnås – prisen ?

Uddannelsesudvalget
Per Billesbølle , Hans Raskov, Søren Fristrup og Klaus Wibholt.
Repræsentation
DCCG/DKO – speciallæge dr.med. Jan Struckmann
FAPS – speciallæge ph.d. Anders Bak-Christensen , næstformand
DKO – speciallæge Lars Bjørn
SST udvalg for den Kirurgiske uddannelse: Speciallæge Lars Bjørn.
Valg
Lars Bjørn er på valg, ønsker ikke genvalg.
Kim Jensen og Ib Krogh Petersen er på valg, begge er villige til genvalg.
Anders Bach-Christenen er villig til at fortsætte som suppleant.
Revisorerne Speciallæge Peter Michael Jørgensen og Peter Brocks er begge på valg.
Lars Bjørn
9. april 2007

