Bestyrelsens og formandens skriftlige beretning 2017

Indledning
Selskabet afholder i år sin 18. ordinære generalforsamling på Hotel Hesselet.
D.d. har DSAK 72 medlemmer.
Nye medlemmer
Christian Ross Pedersen har meldt sig ind 10.10.16
Adam Kolodziejczyk har meldt sig ind 14.09.16
Lene Peitersen har meldt sig ind 12.09.16
Udmeldelse
Haytham A. Hamid Al-Tayar, har meldt sig ud pr. 20.07.17
Karl Erik Brok har meldt sig ud pr. 19.12.16
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 5 bestyrelsesmøder og et fælles møde med DKO.
Årets aktiviteter
Årsmøde 2016
Årsmødet blev holdt på Hesselet i Nyborg. D. 23-24.9.16. Mødet var igen velbesøgt. Første dag
stod første og fremmest i pankreaslidelsernes tegn, efterfulgt af indlæg om prioriteringer i
sundhedsvæsnet og sundhedsplatformen, indlæg som satte godt gang i debatten. Lørdag hørte vi
om AK-bh, et vigtig emne som ikke kun satte fokus på hvor længe man skal pausere med de
enkelte AK-behandlinger inden et indgreb, men mindst ligeså vigtigt satte fokus på om AKbehandlingen skulle pauseres eller ej. Årsmødet sluttede af med indlæg om dysplasi og cancer i
øsophagus.
Undervisning.
Udover
årsmødet har der været afholdt 2 medlemsmøder, igen med yderst relevante emne som
jernmangelanæmi, laktose intolerance og cøliaki. Vi fik også lært hvad vi ikke ser på vejen ned med
gastroskopet, men som Øre-næse halslægerne ser. Endelig et noget mere tungt indslag om
persondataloven. Et møde måtte desværre aflyses idet der ikke kunne skaffes undervisere.
På årsmødet efterspurgte vores jyske kollegaer et heldagsmøde. Det har vi i bestyrelsen taget til
efterretning og planlagt et heldagsmøde som bliver fredag d. 24.11.2017. Et møde som vi ser frem
til. Vi håber det bliver en succes, så det kan gentages årligt.
Akkreditering.
Akkrediteringen er nu veloverstået for de fleste medlemmer. Vores medlemmer har klaret det
godt sammenlignet med de andre specialer. Fremtiden må vise om akkrediteringen fortsætter
hvert 3’ år som der er lagt op til fra Regionerne, eller der sker ændringer som foreslået af DKO.

Ny Hjemmeside.
Vores nye
Hjemmeside er blevet flot. Der har imidlertid været nogen indkøringsvanskeligheder med Forum
så ikke alle har modtaget alle indslag. Som følge heraf har det været vanskelig at deltage i en evt.
debat. Der arbejdes på udbedre det forhold. Der skal lyde en stor tak til Martin Poulsen for hans
indsats med etablering og administration af hjemmesiden.
Fælles indkøbsordning.
Martin
Poulsen og undertegnede afsøgte mulighederne for en fælles indkøbsordning og fremlagde
muligheder på Årsmødet. Interessen for en fælles indkøbsordning var ikke stort, så vi har valgt ikke
at gå videre med sagen.
Fremtiden.
I Region
Hovedstaden er der nu indgået aftale om elektive og kræftpakkeforløb skopier. Vi håber på at
ordningen bliver en succes, så lignende aftaler kan indgås i fremtiden. Vores omsætning er faldet
med mere end 10%. Det kan der være mange årsager til, Screeningsprogrammet for CRC og
kræftpakkeforløb har formentligt indflydelse, men det kan ikke udelukkes at de praktiserende
lægers henvisningsmønster er ændret som følge heraf. Vores nye formand i FAPS har haft et
udemærkede indlæg i Altinget, men tiden er måske inde til at vi gør mere opmærksom på os selv i
forhold til de praktiserende læger. Vi er et stort filter overfor sygehusene, ved at anvende dette
filter mere vil Regionen få mere sundhed for pengene og det vil også tilgodese nærhedsprincippet.
Angående modernisering af specialet lader det stadig vente på sig.
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. Kirsten Hougaard og Lotte
Rothman ønsker at træde ud af UUV, de takkes begge for indsatsen. Jan Struckman vil gerne
indtræde i UUV. Der er yderligere plads i UUV så vi vil opfordre evt. interesserede at melde sig til
undertegnede.
Kirsten Hougaard
Charlotte Bülow
Steen Kofoed
Jimmy Collemorten
Lotte Rothman
Martin Poulsen
Repræsentation
Danske Kirurgers Organisation
Kræftstyregruppen
Det Sundhedsfaglige Råd for Kirurgi

Danish Colorectal Cancer Group
Dansk Hernie Database
Sundhedsstyrelsens ekspertudvalg for kosmetisk kirurgi
3-partsgruppen for Kirurgi
Styregruppen for tarmkræftscreening
Valg til bestyrelsen
Esben Iversen, Ulf Sigild og Thomas Kjaergaard Larsen falder alle for tidsgrænsen og træder ud af
bestyrelsen. De takkes alle for indsatsen. Marianne Bille Wegmann, Anders Bak Christensen og
Mads Mark ønsker at indtræde I bestyrelsen. Deres valg støttes af bestyrelsen. André Wettergren
er på valg som formand, bestyrelsen foreslår genvalg.
Virum 20. Juni 2016
André Wettergren
Formand

