
 Bestyrelsens og formandens skriftlige beretning 2018 

Indledning  
DSAK afholder i år sin 19. ordinære generalforsamling på Rungstedgaard, Rungstedkyst.  
 
Antal medlemmer 
Aktuelt er der 69 medlemmer i DSAK 
 
Nye medlemmer  
Peter Svenningsen 
Poul Elding 
 
Udmeldelse 
Ingen 

 
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 4 bestyrelsesmøder og et fælles møde med UUV. 

Årets aktiviteter  
 

Årsmøde 2017 
Årsmødet blev holdt på Hesselet i Nyborg. D. 22-23.9.17. Mødet var som tidligere velbesøgt. Det 
videnskabelige program var varieret, spændende og spændte over emner som diare, analcancer, 
giganthernier og fødevareallergi. På anden dagen hørte vi om arvelig ventrikel cancer, hudtumores 
og billediagnostik af kirurgiske sygdomme i bughulen. Som tidligere var fremmødet til lørdagens 
session skuffende. Vi har derfor i bestyrelse taget den beslutning at sløjfe lørdagssessionen ved de 
fremtidige årsmøder.  

Undervisning.                           
Udover Årsmødet blev der afholdt 3 medlemsmøder. Som noget nyt afholdte vi et heldagsmøde 
(nov. 17).  Vægten på mødet var lagt på colorectal cancer. Ud fra fremmødet med over 40 
deltagere synes heldagsmødet at være en succes. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at der 
fremover skal være et årligt heldagsmøde udover årsmødet. Vi har valgt at flytte det næste 
heldagsmøde til januar så det ikke karambolerer med andre møder i efteråret. Heldagsmødet giver 
os mulighed for at gå mere i dybden med udvalgte emner, herudover bliver det nemmere for 
vores medlemmer i vest at deltage. Aftenmødet i januar (18) stod i fedmens tegn, kirurgisk 
behandling og medicinske aspekter blev berørt. Aftenmødet i marts (18) gik under overskriften 
”En kanal rundfart i GI tractus. Et friskt pust hvor deltagernes kundskaber før og efter 
undervisningen blev afprøvet.  

                            
Uddannelsesudvalget  

UUV har igen igen i år udført et stort stykke arbejde, hvilket kan ses af de velbesøgte møder. Som 
nævnt før er det utroligt vigtigt at vores medlemsmøderne også i fremtiden fastholder det høje 
faglige niveau. I år har Steen Kofoed, Charlotte Bülow, Jimmy Collemorten og Martin Poulsen valgt 



at træde ud af UUV. Bestyrelsen takker mange gange for indsatsen. Tilbage i UUV er nu Pia G 
Jensen og Jan Struckman. Bestyrelsen foreslår at Henrik Loft indtræder i UUV. Vi opfordrer øvrige 
interesserede til at melde sig til dette, for DSAK’s medlemmer, så vigtige arbejde. 

Bestyrelsen 

Martin Poulsen falder for tidsgrænsen og træder ud af bestyrelsen og Jacob Wilki-Fristrup ønsker 
at træde ud af bestyrelsen. Vi takker for indsatsen. Bestyrelsen foreslår at Søren Kiilerich og Steen 
Kofoed indtræder i bestyrelsen. 

 

Fremtiden 

I efteråret er der varslet en Sundhedsreform. I den forbindelse har der været fokus på at styrke 
det nære sundhedsvæsen og reducere uhensigtsmæssige indlæggelse på sygehus, sidstnævnte 
skønnes at koste 8 milliarder kroner. I et fælles debatindlæg i Altinget (7.6.2018) fremførte PLO og 
FAPS’ formænd det hensigtsmæssige i at styrke praksis og speciallæge praksis. Da jeg i sin tid 
havde socialmedicin på studiet, var det sådan at ud af 100 kontakter til den praktiserende læge, 
blev 10 henvist til speciallæge, heraf blev 1 patient videre henvist fra speciallægen til sygehus. Jeg 
kender ikke de aktuelle tal, men hvis I ser på jeres egen praksis henviser I formentlig langt færre 
patienter til sygehusregi. Speciallægepraksis fungerer således som et vigtigt filter for 
uhensigtsmæssige indlæggelser. Vi må håbe at man fra politisk side kan indse det hensigtsmæssige 
i at styrke denne filterfunktion.   

 

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  
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