
 
 
 

Bestyrelsens og formandens skriftlige beretning 2021 
 

 
Indledning 
DSAK afholder i år sin 22. ordinære generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg  
 
 
Antal medlemmer 
Aktuelt er der 66 medlemmer i DSAK  
 
 
Nye medlemmer 
Pia Føgh 
Tobias Boest 
 
 
Udmeldelse 
Lars Søren Due Olsen 
Kirsten Hougaard 
 
 
Årets aktiviteter 
Pga af COVID-19 situationen har det desværre igen ikke været muligt at afholde aften- eller 
heldagsmøder i DSAK i det forgangne år. Det blev til gengæld til et glimrende webinar afholdt den 
28. april sammen med Norgine, omhandlende det nye indenfor IBD samt opdatering på HNPCC 
kontrol forløb. Vi takker UUV for at få stablet det på banen og få fat i de gode foredragsholdere. 
Bestyrelsen har ikke afholdt fysiske møder, men har afholdt et virtuelt møde, samt været i kontakt 
med hinanden telefonisk og på mail 
Årsmødet er igen i år kommet i stand på en lidt anden måde end vi plejer, men bestyrelsen og UUV 
synes vi har fået stablet et godt program på benene. 
 
 
Anden og sidste runde af akkrediteringen er afsluttet 
Næsten alle klinikker er nu blevet akkrediteret i anden runde af akkrediteringen. Fremover vil det 
formentlig blive en eller anden form for klyngearbejde (som man kender fra PLO), der skal sikre at 
vi alle er opdaterede på diverse retningslinjer.  
 
 
Speciallægepraksis fortsatte rolle under COVID-19 
I det forgangne år har mange af os fortsat taget imod udlagte sygehus ydelser. Det har været med til 
at positionere speciallægepraksis og FAPS på Danmarks kortet, og fået politikere og vores kolleger 
på sygehusene til at få øjnene mere op for, hvilken høj faglig kvalitet vi yder. 
 



 
Ulighed i sundhed og det nære sundhedsvæsen 
Ulighed i sundhed står højt på den sundhedspolitiske dagsorden. Der skal være mere nærhed i 
sundhedsvæsenet, så borgerne har nem og lige adgang til sundhedsydelserne. Her står 
speciallægepraksis stærkt, idet vi sammen med de alment praktiserende læger kan sikre en hurtig og 
specialiseret behandling af en stor del af befolkningen, således at de ikke behøver at blive henvist til 
sygehusene. Flere speciallæger i yderområder vil også være med til at mindske uligheden og skabe 
mere lokal kontinuitet i behandlingen. Det er derfor også vigtigt at vi i speciallægepraksis støtter op 
om dette nærhedsprincip og gør os mere tilgængelige for de alment praktiserende læger, f.eks. ved 
at have et ”bagom telefonnummer” de kan kontakte os på.   
 
 
Moderniseringen i kirurgi 
 
Kirurgi moderniseringen blev gennemført og et virtuelt ”road show” blev afholdt den 21. januar. 
Desværre har der været stor debat om moderniseringens legitimitet efter den trådte i kraft 1. april 
2021. En debat der på områder har været saglig og forståelig, men desværre også på andre områder 
har grænset til personlig hetz og injurierende skriverier på forum. 
 
 
Det kommende år 
UUV vil igen sætte sig sammen og arrangere aften- og heldagsmøder, i forhåbning om at disse nu 
kan afholdes. 
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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