Bestyrelsen og formandens skriftlige beretning 2022
Indledning
DSAK afholder i år sin 23. ordinære generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg

Antal medlemmer
Aktuelt er der 66 medlemmer i DSAK

Nye medlemmer
Sami Asadzadeh
Saeid Aslani
Claus Rønholt

Udmeldelse
Per Billesbølle

Årets aktiviteter
Der er blevet afholdt to eftermiddagsmøder (11./11.-21 og 5./5.-22) samt et heldagsmøde (21./1.22), med spændende emner og gode foredragsholdere. Vi takker UUV for at få stablet det på banen
og for at få fat i de gode foredragsholdere.
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i det forgangne år, hvoraf et af møderne er afholdt sammen med
UUV.
Årsmødet er igen i år kommet i stand med en stor indsats fra UUV og lidt assistance fra bestyrelsen.
Vi synes, at vi har fået stablet et godt program på benene.

Ultralydskursus for kirurgerne
Som en del af moderniseringen i kirurgi skal alle praktiserende speciallæger i kirurgi, uddannet før
den nuværende målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i kirurgi fra 2015, gennemgå et kursus i
ultralydsscanning af abdomen. Dette kursus kom i støbeskeen under den forhenværende DKOformand og er nu støbt færdigt og ført ud i livet af den nuværende DKO-formand. Kurset har været
afholdt to gange i år. De kolleger der endnu ikke har været på kurset kan deltage i et af de næste
kurser der afholdes (datoer er endnu ikke fastsat).

Sentinel (datadrevet kvalitet)
Vores lægesystemer skal være tilknyttet Sentinel. Sentinel kan understøtte vores kliniske
kvalitetsarbejde og give os mulighed for at se på tværs af vores patientjournaler og bruge data til
egen læring. Sentinel-enheden er placeret i regi af sundhed.dk, og de fungerer som databehandler
for os. Data fra Sentinel vil i fremtiden blive brugt i kvalitetsklyngerne.
Ved tilslutning til Sentinel ydes et tilskud på 7.500 kr til klinikken – dette tilskud udløber med
udgangen af 2022.
Hvis man oplever problemer med tilslutning til Sentinel kan man kontakte eKVIS

Kvalitetsklynger
Vi er alle blevet opdelt i kvalitetsklynger, hvis primære formål er at understøtte det kliniske
kvalitetsarbejde gennem vores faglige sparring, fælles dialog, organisatorisk kvalitet og
patientsikkerhed. Klyngerne skal senest med udgangen af 2023 være i gang. Alle praktiserende
speciallæger skal deltage i klyngens aktiviteter. For at klyngearbejdet kan blive velfungerende
stilles krav om jævnlig mødeaktivitet, svarende til 2-4 møder om året.

Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation”
I forbindelse med den nye overenskomst er der kommet en ny ydelse, hvor almen praksis kan
henvise en patient til en enkeltstående konsultation hos en praktiserende speciallæge.
Speciallægeorganisationerne har defineret og afgrænset den type patient, der kan henvises under
denne ydelse. Gastromedicinerne har to kategorier af patienter som almen praksis kan henvise:
Patienter med påvirket biokemi til vurdering af behov for yderligere udredning i almen praksis,
samt patienter med øvre dyspepsi i PPI behandling til vurdering af behandlingsstrategi. Kirurgerne
har ikke fundet relevante patientgrupper, der vil kunne indgå i den nye ydelse.
Ydelsen træder i kraft 1. oktober 2022 og patienter skal være set af speciallægen indenfor 30 dage.

Udlagte sygehusydelser
Flere af os modtager fortsat udlagte sygehusydelser, primært endoskopier. Fra at de udlagte
sygehusydelser var en tillægsaftale af 4 mdrs. løbende varighed mellem FAPS og Regionernes
Lønnings og Takst Nævn (RLTN) under COVID-19 nedlukningen, blev ordningen en fast del af
overenskomsten mellem FAPS og RLTN pr. 1. april 2022. Der er ingen tvivl om at denne ordning
har været med til at få vores kolleger på hospitalerne samt politikerne i regionerne til at få øjnene
mere op for, hvilken høj faglig kvalitet vi yder, og at vi i speciallægepraksis kan aftage mange af de
opgaver og patienter som hospitalerne behandler på hovedfunktionsniveau.

Ulighed i sundhed og nærhospitaler
Ulighed i sundhed står fortsat meget 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, hvor bl.a. Camilla Rathcke og Danske Regioners nye formand Anders
Kühnau er fortaler for at praktiserende speciallæger skal have plads på de kommende
nærhospitalerne, som regeringen ønsker opført. Dette taler ind i FAPS’ egen vision men også i den
fælles vision mellem FAPS og Danske Regioner. Der kan være tale om nye ydernumre på
nærhospitalerne eller satellitpraksis (som nævnt i OK22).

Det kommende år
Uddannelsesudvalget (UUV) vil igen sørge for at arrangere spændende og lærerige aften- og
heldagsmøder.
Bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde for at DSAK bevarer sin faglige og sociale platform for kirurger
og gastromedicinere i speciallægepraksis.

Medlemmer der træder ud af bestyrelsen og UUV
Vi takker Steen Kofoed (best.), Søren Kiilerich (best.), Ulrich Bang (UUV) samt Jonathan
Leunbach (UUV) for deres indsats for DSAK.
Repræsentation
DKO - Danske Kirurgers Organisation
Det Sundhedsfaglige Råd for Kirurgi
DCCG - Danish Colorectal Cancer Group
Dansk Herniedatabase
DIMO - Danske Intern Medicineres Organisation
På vegne af DSAK bestyrelse
Martin S. Poulsen, Formand - København d. 28. august 2022

