
 Bestyrelsens og formandens skriftlige beretning 2018 

Indledning  
DSAK afholder i år sin 20. ordinære generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg  
 
Antal medlemmer 
Aktuelt er der 66 medlemmer i DSAK 
 
Nye medlemmer  
- Frank Svendsen Jensen 
- Kenneth Højsgaard Jensen 
- Jesper M. R. Nielsen 
- Claus Buhl Nielsen 
 
Udmeldelse 
- Elisabeth Rubinstein 
- Anders Haabegaard 

 -Furio Baldissera  

 

Døde 

- Jens Bernhard Knudsen 

 

 
Siden sidste generalforsamling er der afholdt 2 bestyrelsesmøder og et fælles møde med UUV. 

Årets aktiviteter  
 

Årsmøde 2018 
 
Der var stemning for at prøve noget nyt, så Årsmødet blev holdt d. 21-22.9 2018 på Rungsted gård. 
Det videnskabelige program spændte bredt fra håndtering af colitis ulcerosa i speciallæge praksis 
over TRUS, langtidsbivirkninger og hepatologi ved IBD. Professor Ismail Gögenur holdt et meget 
interessant foredrag om præoperativ håndtering/optimering af patienter der skulle opereres for 
kolo-rektal cancer (hurtige cancer pakker er ikke altid godt !). Endelig sluttede vi af med et kig ind i 
3-D prints fremtidsmuligheder.  
Årsmødet var velbesøgt. Middagen levede op til forventningerne men frokost og værelserne var 
ikke helt tilfredsstillende. Vi har derfor i bestyrelsen igen valgt Hesselet som det sikre valg. Flere 
andre muligheder har været undersøgt. 

  

Undervisning. 

Udover Årsmødet blev der afholdt et heldagsmøde og et aften møde. Heldagsmødets ( 17.1.2019) 
var knap så stor en succes som sidste år. Programmet blev delvis amputeret da foredragsholdere 
måtte melde afbud pga. af deltagelse i et samtidigt møde, som følge heraf var deltagelsen også 
mindre end forventet. Dem der var mødt op fik en fin gennemgang af reflux udredning, achalasi og 



Helicobacter P. Efter frokosten var det skuffende at se at kun 8-10 deltager var tilbage til et ellers 
fremragende foredrag af professor Michael Bau Mortensen om kemoterapi i peritoneum, PIPAC. 
En større respekt for foredragsholderen havde været ønskværdig. Aften mødet d. 2.4.2019 
opdateres os på den nyeste behandling af anal fistler og NASH.   
 .  

                            
Uddannelsesudvalget  

UUV har igen i år udført et stort stykke arbejde, og takkes for den store indsats. Det ville være 
dejligt hvis flere medlemmer deltog i dette arbejde. I øjeblikket er der kun 4 medlemmer Pia G. 
Jensen, Ulrich C Bang, Henrik Loft og undertegnede. Jan Struckmann ønskede at træde ud. Jeg kan 
kun opfordre til at nogen af vores nye medlemmer vil deltage i UUV’s arbejde.  

Bestyrelsen 

André Wettergren afgår efter 4 år som formand. En enig bestyrelse foreslår at Martin Poulsen 
bliver ny formand. Indtil nu har andre kandidater ikke meldt sig. Bestyrelsen består i øjeblikke af 
Søren Kiilerich, Steen Kofoed, Anders Bak Christensen, Marianne Bille Wegmann og undertegnede. 
Mads Mark har pga. andre arbejdsopgaver trukket sig fra bestyrelsen. Mads takkes for indsatsen. 
Så der er plads til endnu et medlem i bestyrelsen evt. interesserede bedes melde sig til 
undertegnede.  

Fremtiden 

Den næste udfordring for DSAK’s kirurgiske medlemmer er moderniseringen af speciallet, her er 
det vigtigt at der bliver sat et så stærkt hold som muligt, for at sikre en så optimal løsning som 
muligt for vores medlemmer.   

 

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  

 

Virum 25/8 2019                                                                                                                                          
André Wettergren                                                                                                                                   
Formand 



   

 


