Referat for bestyrelsesmøde i Dansk
Karkirurgisk Selskab den 24. Jan. 2019
Kl.16.00 Rigshospitalet, Opg. 3, 11. sal (3112)
1.

Opfølgning på referat fra mødet den 22. oktober 2018

2.

Opfølgning på generalforsamling 2018
a.

3.

Godkendelse af dagsorden
a.

4.

Rehabiliteringsindsat for Claudicanter
LK har kontaktet de Karkirurgiske ambulatorier nationalt, for at få et overblik over den
igangværende rehabiliteringsindsat for Claudicanter. Denne indsats er meget heterogen. En
gennemgående begrænsning er spørgsmålet om finansiering; Primær eller sekundær sektor? Via et
gennemført projekt i region Syd blev omkostningerne til rehabiliteringsforløb på 26 uger estimeret
til 10.000 kr pr. forløb.

Godkendt

Konstituering af bestyrelsen
a.

Formand: Overlæge Lotte Klitfod, LK (pr. 1. 1. 2018)
Næstformand: Overlæge Jonas Eiberg, JE (pr. 1. 1. 2019)
Kasserer: Overlæge Hadi Riazi (pr. 1. 1. 2015)
Sekretær: Overlæge Annette Høgh (pr. 1. 1. 2017)
Menigt medlem: Overlæge Martin Rasmussen (pr. 1. 1. 2018)
Yngre medlem: 1.res.læge Cecilie Markvard Møller, CMM (pr. 1. 1. 2019)
Tak til Kim Houlind og Nathalie Grootenboer for deres arbejdsindsats i DKKS´s bestyrelse.

5.

6.

Økonomi
a.

DKKS årsregnskab er godkendt af ekstern revision. Regnskabet for 2018 lægges på DKKS´s
hjemmeside sammen med referat af generalforsamlingen for oktober 2018.

b.

Cordis og BAYER ønsker at blive firmamedlemmer af DKKS.

Uddannelse
a.

Fortsat manglende rekruttering af H- og intro-læger
Aktuelt har specialet brug for en tilgang af minimum 6 nye hoveduddannelseslæger pr. år for at
opretholde den aktuelle situation. Via uddannelsesudvalget arbejdes der på en opdatering af
proportioneringsplanen til beskrivelse af den forventede til- og afgang fra specialet.
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7.

b.

Endokursus i H-uddannelsen
Eksisterende simulatorer nødvendige for gennemførsel af Endo-kurset er nedslidte og en opdatering
vil være meget kostbar. Tidligere hovedkursusleder Bo Bech har forladt specialet. JE foreslår
overgang til PROSPECT; et belgisk set-up omfattende en kombination af E-læring og simulation.
DKKS’ bestyrelse bakker op omkring at gå videre i med JE´s forslag.

c.

Revision af kurser i H-uddannelsen
Uddannelsesudvalget arbejder med revision af kursusrækken tilhørende speciallægeuddannelsen i
karkirurgi. Grundtanken er at simulationstræning og e-learning skal overtage den eksisterende form
med katedral undervisning. Simulationsundervisning er ressourcekrævende, hvorfor
Sundhedsstyrelsen ansøges om yderligere midler.
Aortakurset endte på en pris på 17.000kr / kursist og er desværre ikke mulig at gennemføre
økonomisk uden tilskud – genforhandles med Sundhedsstyrelsen. Første kursus er afholdt med 16
deltagere, hovedsageligt med danske deltagere.

d.

Burn-out blandt H-læger – resultat af et mini survey blandt karkirurgiske H-læger
Forud for GORE forum for H-læger blev der rundsendt spørgeskema omkring udbrændthed
(personligt, arbejds- og/eller patientrelateret) til samtlige 26 yngre læger i hoveduddannelse. Det
anvendte spørgeskema er valideret af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Resultatet er
bekymrende og viser en langt højre grad af især personlig udbrændthed blandt H-lægerne
sammenlignet med landsgennemsnittet. DKKS´s bestyrelse opfordrer CMM og JE til at arbejde videre
med problemstillingen og videreføre opgørelsen til alle karkirurgier i Danmark.

Nationale kliniske retningslinjer
a.

8.

Hjerteforeningen
a.

9.

LK rykker grupperne og klinikledersen.

Orientering om igangværende samarbejde med formanden. LK arbejder sammen med Jes Lindholdt
omkring det næste symposium sponsoreret af Hjerteforeningen.

Eventuelt
a.

CME point
DKKS har fået forespørgsel omkring uddeling af CME points i forbindelse med afvikling af seminar,
kurser eller lignende fra andet fagligt selskab. DKKS blev certificeret til uddeling af CME point i
forbindelse af afvikling af et årsmøde – alle formalia blev på det tidspunkt bragt i orden.
Pointsystemet har ikke været benyttet siden, hvorfor der enes om, at info om CME points fjernes fra
DKKS’ hjemmeside. JE giver en tilbagemelding på den konkrete forespørgsel.
b) DKKS Endorsement af CX Symposium
Forespørgsel fra planlægningsgruppen af CX Symposium om DKKS endorsement. Efter diskussion i
bestyrelsen enes man om, at DKKS (LK) giver afslag på denne forespørgsel.
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c) Opfølgning på høringssvar
Ingen indvendinger fra DKKS til de foreliggende høringssvar.
c) UEMS
Alle medlemmer af UEMS har 2 pladser i organisationens styregruppe. Den ene af DKKS´s pladser
skal genbesættes, da Lene Langhoff Clausen stopper i specialet. Posten besættes efter valg på
generalforsamlingen 2019. DKKS´s bestyrelse foreslår, at den anden post i UEMS besættes af den
danske ESVS Council repræsentant fremadrettet og vil tage dette punkt med på generalforsamlingen
til oktober.
d) Viborg nedlægges som selvstændig karkirurgisk afdeling
Fra 1. april 2019 nedlægges karkirurgisk afdeling i Viborg som selvstændig afdeling, som en
konsekvens af Region Midts samlede spareplan. DKKS har tidligere udtrykt bekymring over de
afledte konsekvenser af dette, til formanden for regionsrådet i region Midtjylland, Anders Kühnau.
DKKS er fortsat bekymret over de afledte konsekvenser for Region Midt som helhed, hvorfor
formanden for DKKS (LK), igen retter henvendelse til Anders Kühnau.
e) AAA-screeningsansøgning til SST
LK har rykket Sundhedsstyrelsen for svar på DKKS’ ansøgning om indførelse af national screening for
AAA hos mænd over 65 år. Ansøgningen er fremsendt i 2015, og der har hele tiden skulle afventes
svar på studier, der nu foreligger. Der er lovet svar med udgangen af januar 2019
Næste møde – fredag den 13. juni 2018, Århus.

Annette Høgh, Sekretær
Viborg den 08.02.19
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