
Referat af møde mandag den 2. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i Domus Medica. 

 

På mødet deltog 25 af DSAK´s medlemmer. 

 

Dagen startede med et indlæg fra chefkonsulent Mads Lythje, FAS med orientering om opbygning 

af FAS og deres rolle i overenskomstforhandlingerne. Gennemgang af grundlaget for § 3 og 4 afta-

ler. Gennemgang af overenskomstens bestemmelser for speciallægers arbejdsmæssige forpligti-

gelser, herunder brug af assisterende speciallæger/behandling af privat patienter.  

Speciallæge Lars Bjørn, Roskilde, orienterede om DKO og dens rolle i overenskomstforhandlinger-

ne, at der aktuelt pågår forhandling med Danske Regioner om lyn-modernisering og hvad vi kan 

forvente i fremtiden.  

Bestyrelsens oplæg om DSAK´s rolle i fremtiden (vedhæftet) var emnet for resten af dagen. Der 

blev nedsat 4 grupper, der efter endt diskussion fremlage resultaterne i plenum 

Gruppe 1:  

DSAK´s overordnede rolle, kirurgiens faglige udvikling, DSAK´s struktur, økonomi og vedtægter. 

Stående udvalg? 

Gruppen rapporterer, at DKS´s rolle skal fastholdes. Vigtigheden af at DKS melder ud på en ordent-

lig måde både i Forum og i andre sammenhænge.  

Det kan blive nødvendigt at øge kontingentet pga. manglende sponsor og at DKS kan stå som rej-

searrangør af fælles kongresrejser m.m.  

Stående udvalg; Undervisningsudvalget bibeholdes, ikke andre udvalg.  

Gruppe 2:  

Kirurgisk speciallægepraksis’ - udvikling klinikformer/varianter. Hvorledes skal DSAK´s rolle spilles i 

en ny tid, hvem skal vi samarbejde med uden for organisationerne? 

Første udmelding: Vi skal være glade for ydernummeret, satse først og fremmest på sygesikrings-

patienter, men ikke udelukke andre typer patienter. 

Øge samarbejdet med praktiserende læger og hospitaler på de flest mulige niveauer. 

Deltage i forskningsmøder, udsende regionale informationsbreve (fra alle kirurger i regionen). 

Holde møder – deltage i møder 



Øget synlighed bredt, også i offentligheden og generelt lokalt. 

Kontakter til Kræftens Bekæmpelse (patient tutorer m. m.). 

Øget lokalt samarbejde med de kirurgiske afdelinger. 

 

Udvikling 

Formentlig brug for mulighed for at kirurgiske klinikker slår sig sammen i ”kirurgihuse,, så vil der 

være større mulighed for at assisterende speciallæger.  

Deltagelse i alment praktiserende lægecenter evt.  

Tydelig adskillelse af sygesikringspatienter og privat del. 

Uddannelse yngre læger i uddannelsesophold i kirurgisk speciallægepraksis. 

Ingen foreløbig anbefaling af endoskopi foretaget af sygeplejersker. 

Sprede sundhedsinformation fra offentligheden til Forum. 

Videreudvikle en plan for hvordan alle disse gode ideer kan/skal implementeres tages evt. op som 

et punkt på generalforsamlingen. 

 

Gruppe 3: 

Overenskomstmæssige forhold for faglig repræsentation, hvordan styrkes kirurgernes indflydelse, 

hvorledes udpeges/vælges /rapporteres satsområder. 

Andre selskaber. 

DKO bør afholde generalforsamling samme tid og sted som DSAK.  

DSAK-medlemmer skal være medlem af FAS/FAPS repræsenstantskab og gerne også bestyrelse, 

p.t. er Hans Heindorff repræsenteret i FAPS bestyrelse.  

Der skal foreligge oversigt over hvem der er repræsenteret i de forskellige fora og aftales en måde, 

der bliver tilbage-rapporteret på. Der skal være så stor spredning af posterne blandt medlemmer-

ne som muligt. 

DSAK også repræsenteret i rygdækningsudvalget og samarbejdsudvalget? DSAK´s hjemmeside skal 

forbedres og kan bruges som informationsplatform for de forskellige udvalgsrepræsentanter. 

 



Gruppe 4: 

DSAK´s rolle og ansigt udadtil. FAPS og FAS´s rolle i imageplejen. 

DSAK skal være mere synlig evt. få foretaget image- og interessent analyse, Hans Raskov har kon-

takten til kommunikationsrådgiver, der arbejdes videre med det. 

DSAK’s ansigt udadtil bør baseres på at synliggørelse f.eks. ved samarbejde med opinionsdannere 

fra hospitalssektoren, de kan f.eks. inviteres som undervisere.  

Involvering i den offentlige debat i pressen var en anden mulighed.  

 

Bestyrelsen arbejder videre med de 4 gruppers forslag. Behandles på et punkt på den kommende 

generalforsamling 24. april 2009. 

Kirsten Hougaard  

Sekretær  

06.03.09 

 


