Bestyrelsens og formandens skriftlige beretning 2020
Indledning
DSAK afholder i år sin 21. ordinære generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg
Antal medlemmer
Aktuelt er der 66 medlemmer i DSAK
Nye medlemmer
Charlotte Gudbrand, German Sofin, Jakob Seidelin, Jonathan Leunbach, Mariana Fernanda
Cordoba Hansen
Udmeldelse
Peter Vilmann, Michael Sørensen, Jan Lindholt, Carsten Hansen
Døde
Eli Brevadt
Årets aktiviteter
Der har desværre ikke været afholdt nogen aften- eller heldagsmøder i DSAK i det forgangne år. Af
forskellige praktiske årsager var det ikke muligt at få planlagt møder før landet blev lukket ned som
følge af COVID-19, og de møder der var planlagt under nedlukningen, blev aflyst. Bestyrelsen har
ikke afholdt fysiske møder, men har været i kontakt med hinanden pr mail og telefonisk.
Årsmødet er derfor også kommet i stand på en lidt anden måde end vi plejer, og vi har bl.a.
geninviteret foredragsholdere fra de aflyste aften- og heldagsmøder, og diskuteret emner samt
praktiske forhold via mail.
Anden runde af akkrediteringen
De fleste klinikker er nu blevet akkrediteret i anden runde af akkrediteringen. Fremover vil
akkrediteringen foregå på en anden måde, men hvilken det helt præcis skal være er endnu uvist.
FAPS har nedsat en arbejdsgruppe der sammen med eKVIS ser på mulighederne for at benytte den
metode som de alment praktiserende speciallæger gør – og det ender nok med at vi i FAPS skal
danne ”KvalitetsKlynger” som afløsning for akkrediteringen. Hvordan dette praktisk skal foregå, er
ikke på plads endnu, men de arrangementer som DSAK afholder kan formentlig komme i
betragtning som KvalitetsKlynge potentiale.

Speciallægepraksis rolle under COVID-19
Mange af DSAKs medlemmer meldte sig til regionernes beredskab i tilfælde af, at det blev
nødvendigt med ekstra hjælp på hospitalerne. Dette var et flot og vigtigt signal at sende til vores
kollegaer på hospitalerne, samt til regionerne, SST, politikerne og befolkningen.
DSAKs medlemmer er også en stor og vigtig del af den gruppe praktiserende speciallæger som
aktuelt hjælper landets hospitaler med at afvikle den pukkel af u-afviklede patienter som COVID-19
har medført. Vi har været med til at aftage subakutte og elektive patienter fra flere endoskopiafsnit,
og vi positionerer os derfor endnu mere som en større og vigtig medspiller samt ligeværdig partner
til hospitalerne, når det drejer sig om opgaver på hovedfunktionsniveau. En positionering der er
vigtigere end nogensinde, da vi desværre ser at nogle regioner ikke prioriterer gastromedicinere og
kirurger/urologer/karkirurger i speciallægepraksis, og helst ser disse afviklet.
Moderniseringen i kirurgi
Kirurgi moderniseringen blev afbrudt halvvejs pga COVID-19, men er startet op igen og fortsætter
ind i efteråret.
Det kommende år
UUV vil igen sætte sig sammen og arrangere aften- og heldagsmøder, i forhåbning om at disse kan
afholdes uden indgriben fra corona virus.
De sidste akkrediteringer vil blive gennemført.
Bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde for at DSAK bevarer sin faglige og sociale platform for kirurger
og gastromedicinere i speciallægepraksis.
Repræsentation
DKO - Danske Kirurgers Organisation
Det Sundhedsfaglige Råd for Kirurgi
DCCG - Danish Colorectal Cancer Group
Dansk Herniedatabase
DIMO - Danske Intern Medicineres Organisation
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