Formandens beretning for 2013
Dansk Karkirurgisk Selskab har i det forløbne år haft et stabilt medlems tal, 7 nye har meldt sig ind,
mens 8 har meldt sig ud. I alt er der nu 149 stemmeberettigede medlemmer. Her ud over er der
17 firmamedlemskaber.
Bestyrelsen har siden 1. Januar bestået af Jesper Laustsen (formand), Judith Nielsen
(næstformand), Lotte Klitfod (sekretær), Sten Vammen (kasserer), Saeid Shahidi og Louise de la
Motte (YL-medlem). Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Den største nyhed det seneste år er den stigning af høringsmateriale der vælter ud af det
bureaukratiske system. Vi har i årets løb modtaget adskilligt mere til høring end nogen sinde før.
Det har drejet sig om ændrede tilskud til epilepsimedicin, retningslinjer om korrekt
patientidentifikation og utallige flere uden direkte relevans for karkirurgi. Vi forsøgte uden held at
indstille Leif Panduro Jensen til STARS - Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata.

Specialeplanlægning
Den nye specialegennemgang er startet i SST, LVS har været indkaldt. DKKS endnu ikke blevet
kontaktet.
Udviklingsfunktioner skal ikke godkendes, men begrebet skal anvendes af afdelingerne til at gøre
opmærksom på nye tiltag og deres afprøvning.
Endovaskulær funktion
Den nye målbeskrivelse er blevet mere specifik på dette område og der er et kursus på vej i
hoveduddannelsen.
Speciallægepraksis
Der er ikke kommet initiativer til at genoptage forhandlinger på området.
Kliniske retningslinjer:
Lægevidenskabelige Selskaber har i samarbejde med Lægeforeningen og SST fortsat i en proces
med at udarbejde et koncept for hele projektet Nationale Kliniske Retningslinjer. Begge
organisationer har gjort gældende, at nationale kliniske retningslinjer skal udarbejdes i regi af de
videnskabelige selskaber til en dansk kontekst, organisatorisk forankres i Sundhedsstyrelsen og
implementeres af Danske Regioner.
Som pilotprojekt fik SST alle selskaber til at foreslå et emne til nationale kliniske retningslinjer.
DKKS forslog: Screening for abdominalt aortaaneurisme. Emnet blev dog ikke udvalgt.
Der skal nu atter indsamles forslag og vi prøver igen.
Landsdækkende retningslinjer for karkirurgisk behandling af patienter med carotisstenose er

blevet opdateret.
I årets løb er der udkommet 2 retningslinier udarbejdet i SSTregi:
1. Faglige visitationsretningslinjer for kirurgisk behandling af varicer på
underekstremiteterne
http://www.sst.dk/publ/Publ2013/07jul/VaricerBenFaglVisitatBehl.pdf og
2. Retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår
http://www.sst.dk/publ/Publ2013/07jul/DiabFodsaarNKRUsBehl.pdf

Screening for AAA er atter forsøgt igangsat ad flere kanaler, men selskabet er endnu ikke blevet
kontaktet, selvom der af ministerens svar af 26/9 2012 fremgår at SST inden årets udgang ville
nedsætte en ekspertgruppe for screeninger.
Den næste store opgave for Selskabet bliver at sikre, at også karkirurgiske patienter tilbydes
rehabilitering via nationale kliniske retningslinier

Aarhus den 24. oktober 2013
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