Bestyrelsens og formandens skriftlige
og mundtlige beretning 2016
Indledning
Selskabet afholder i år sin 17. ordinære generalforsamling på Hotel Hesselet.
D.d. har DSAK 70 medlemmer.
Nye medlemmer
Haytham Al-Tayar blev meldt ind 25.09.2015
Marianne Bille Wegmann meldte sig ind 25.04.2016.
Ingen har meldt sig ud.
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 4 bestyrelsesmøder – et af møderne som
planlægningsmøde sammen med undervisningsudvalget.
Årets aktiviteter
Årsmøde 2015
Årsmødet stod i akkrediteringen tegn. Det meste af første dagen gik med gennemgang af
arbejdsgruppernes udkast til standarter, der var konstruktiv kritik af repræsentanter fra eKVIS. Der er ingen tvivle om at den fælles arbejdsindsats med standarterne har gjort det
nemmere for de enkelte klinikker at færdiggøre/tilpasse deres egne standarter. På den faglige
front var der opdatering af medicinske leversygdomme, prostata cancer og kirurgisk
behandling af levermetastaser. Der blev slutte af med et inspirerende indlæg om kirurgisk
patofysiologi hos den onkologiske patient.
Undervisning
I første halvår af 2016 har der været har der været 3 spændene møder omhandlende
neuroendokrine tumorers, fæces transplantation, urogynækologi, bækkenbund på godt og ondt
og endoskopisk detektion, karakterisering og af colorektal neoplasi. Alle spændende og
inspirerende foredrag. Alle møderne har været velbesøgte og spørgelysten har været stor.
Akkreditering
Efter veloverstået embedslægetilsyn, står akkrediteringen nu for døren og efter de første
frustrationer over endnu et ”tilsyn”, synes roen nu at have lagt sig. Akkrediteringen ligge tæt
op at embedslæge tilsynet og alle synes velforberedt b.la. via vores fælles indsats med
standarterne. Når vi ses til årsmødet i september vil en del af klinikkerne sandsynligvis
allerede være akkrediteret med godt resultat.
Ny Hjemmeside.
Ved årsmødet d. 23-24 sep. 2016 vil vi præsenterer DSAK’s nye hjemmesiden. Vi håber at I
tager godt imod den og vil bruge den aktivt. Selv synes vi den er blevet flot og tidssvarende.
Den vil også erstatte vores nuværende Forum, så medlemmerne af DSAK via hjemmesiden
kan logger sig ind på det nye forum.
Fælles indkøbsordning.
Forsøg på at etablere fælles indkøbsordning har været forsøgt tidligere uden held. Vi har i
bestyrelsen igen afsondret mulighederne. Nogen modeller var der ikke stemning for. Der
arbejdes stadig aktivt for at afsøge andre muligheder. Til årsmødet vil der blive gjort en status.

Fremtiden.
I det sidste år tid har et udvalg bestående Jan Struckmann, Jan Kolind Christensen og Søren
Kiilerich forhandlet med Region H om udlægning af kontrol koloskopier fra sygehussektoren til
speciallægepraksis. I skrivende stund kender vi ikke afgørelsen, men der synes at være sket
en opblødning i forhandlingerne. Det kan undre at det ikke er sket noget før. I Sundhedsfagligt
Råd Region H har man også anbefalet at kontrol koloskopierne bliver lagt ud til speciallæge
praksis i stedet for på privathospitalerne. Det er billiger for Regionen (mere sundhed for
pengene) og tættere på patienten (nærheds princippet).
Flere af DSAK, s medlemmer er repræsenter i forskellige råd, styregrupper etc. (se neden). Et
vigtigt stykke arbejde hvor vi har en muligt for at gøre vores indflydelse gældende. I fremtiden
ser bestyrelsen gerne af disse repræsentanter en gang årligt i forbindelse med årsmøde giver
en kort skriftlig redegørelse om deres arbejde, så alle DSAK’s medlemmer har mulighed for at
følge med i hvad der sker.
Moderniseringen af vores speciale lader vente på sig, som der ser ud nu bliver det først i 2018.
Uddannelsesudvalget
UUV har igen i år udført et stort stykke arbejde, hvilket kan ses af de velbesøgte møder. For
DSAK er det utroligt vigtigt at medlemsmøderne i fremtiden fastholder det høje faglig niveau.
UUV vælges på generalforsamlingen og består aktuelt af nedestående, alle ønsker at fortsætte.
Kirsten Hougaard
Charlotte Bülow
Steen Kofoed
Lotte Rothman
Martin Poulsen
Repræsentation
Danske Kirurgers Organisation
Kræftstyregruppen
Det Sundhedsfaglige Råd for Kirurgi
Danish Colorectal Cancer Group
Sundhedsstyrelsens ekspertudvalg for kosmetisk kirurgi
3-partsgruppen for Kirurgi
Styregruppen for tarmkræftscreening
Valg
Pia Georg Jensen træder ud af bestyrelse efter 4 år. Vi takker for indsatsen. Bestyrelsen vil
opfordre nye medlemmer af DSAK til at opstille til valg.
Martin Poulsen er på valg og her foreslår bestyrelsen genvalg. Pga. problemer med
rekruttering til bestyrelsen som følge af selskabets størrelse, har bestyrelsen foreslået at
medlemmer af bestyrelsen som træder ud efter 4 år kan genvælges for ét år af gangen,
såfremt der ikke er andre der ønsker at stiller op.
Virum 20. Juni 2016
André Wettergren
Formand

