Referat af bestyrelsesmøde i Dansk
Karkirurgisk Selskab

Torsdag d. 13.06.19 kl. 16.00, Hotel Ferdinand, Åboulevarden 28, 8000 Aarhus C
1.

Opfølgning på referat 24. jan 2018
1a. Opflg. på claudikant-rehabiliteringsindsats/-patientforening: DKKS arbejder på at etablere et samarbejde
med Hjerteforeningen. Lotte Klitfod har igangsat en rundspørge blandt landets karkirurgiske ambulatoriesygeplejersker. Opsamling herpå på vores kommende årsmøde i Viborg – Sygeplejerskesessionen med Marie
Lauersen (sygeplejerske Viborg) som ansvarlig.
Hjerteforeningen tilbyder gratis medlemskab til claudicanter, men har kun selv etableret gang-hold for
hjertepatienter. DKKS arbejder sammen med vores nationale faglige sygeplejerske selskab omkring
udarbejdelse af informationsmateriale til patienterne. Jonas Eiberg følger op og medbringer et udkast til
næste DKKS bestyrelsesmøde. Efterfølgende skal informationsmaterialet tages med til det årlige møde med
Hjerteforeningen i efteråret 2019.

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Økonomi
3a. Hjerteforeningen har givet 31.000kr, hvoraf 5.000kr er givet til Jes L., som vandt forskerprisen.
Internetdomænet er steget i pris til 1100kr.
3b. Chalotte Graf, BAYER, har kontaktet Lotte ifht. hvad BAYER kan være behjælpelig med i samarbejde med
DKKS (rejselegat til yngre karkirurger, legater osv.). Jonasn E./Kim H. vil gerne stå for den fremadrettede
kommunikation. Et forslag kunne være et industri-finansieret symposium for de uddannelsessøgende
medlemmer af DKKS dagen før årsmødet.
3c. Rejselegater til uddannelsessøgende: DKKS har indtil videre prioriteret studieophold fremfor
konferencedeltagelse. Katrine Kristensen (OUH) og Lærke Urbak (RH) har kontaktet selskabet mhp., om vi vil
støtte deltagelse i ESVS. Efter dagens møde vil DKKS åbne op for støtte til uddannelsessøgende til
konferencedeltagelse, mhp. præsentation af forskningsresultater. Det skal dog fortsat også være muligt at
søge midler til deltagelse i fag-relaterede kurser/hands-on undervisning. Jonas Eiberg udarbejder en "SOP*"
mhp. at synliggøre, hvordan prioriteringen af de indkomne ansøgninger foretages. Bestyrelsen fastsætter en
årlig pulje til 30.000kr uddelt i 10 legater. Man skal være I- eller H-læge og medlem af DKKS for at kunne
ansøge om de pågældende midler. Legatmodtagere skal skrive en rejsebeskrivelse, som efterfølgende
lægges på hjemmesiden. Der sendes nyhedsbrev til alle medlemmer, hvor ovenstående er beskrevet og der
ligges information på hjemmesiden, og det er aftalt, at indkomne ansøgninger behandles ved
næstkommende bestyrelsesmøder.
*: SOP: 1. Studieophold 2. videnskabelig præsentation (mundtlig præsentation, poster, abstract), 3. Specifikt kursus eller hands-on workshop 4. Konference-deltagelse (uden videnskabelig præsentation).

4.

Uddannelse
a. Nyt fra uddannelsesrådet, ved Cecilie

Der var 7 ansøgere til 4 stillinger, 2 i ØST og 2 i VEST. Der blev ansat 4 gode kandidater. Der arbejdes
fremadrettet på at etablere kombinerede/skæve H-forløb, f.eks. på tværs af regioner.
Målbeskrivelsen for den karkirurgiske hoveduddannelse skal foreligge i 2020. Arbejdet er ikke gået i gang
endnu.
5.

Hjerteforeningen
a. Forsknings-symposium 2019 - forventes udsat til 2020. Lotte involverer Jes L. og Kim H.

6.

Opfølgning på Nationale kliniske retningslinje
Nationale kliniske retningslinjer: Selskabet ønsker ikke længere at rykke følgegrupperne. Det er selvfølgelig
ærgerligt, især fordi andre selskaber, fx kardiologisk selskab, faktisk har efterspurgt retningslinjer, bl.a. på
venøs trombolyse.

7.

ESVS
a.

b.

Group membership: Emnet tages op til afstemning til den kommende generalforsamling ultimo
oktober 2019. Fordelen ved, at vi som selskab står for ESVS medlemskabet, er, at det bliver billigere
for medlemmerne, som sparer den administrative indmeldelse. H-lægerne er aktuelt automatisk
medlemmer. Til generalforsamlingen præsenteres 3 økonomiske medlemsskabsmodeller
(afstemningen varsles i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen) – Hadi R./Jonas E.
laver modellerne.
Danish ESVS councilor: Nikolaj Eldrup er valgt og starter til august.

8.

Opfølgning på national AAA-screening
I april var Lotte Klitfod og Jes L. til møde i screenings-enheden i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har
stadig nogle bekymringer, herunder om AAA-prævalensen er faldende eller ej. Jes L. arbejder på at vise
prævalenstal til Sundhedsstyrelsen på næste møde, som er planlagt til medio november 2019.
Sundhedsstyrelsen skal selv tage stilling til det etiske dilemma.

9.

Spareplan i Region midt – høringssvar fra A. Kühnau
Speciallægerådet er gendannet, og der er lavet et ”modsvar”. DKKS udarbejder endnu et brev til regionen, og
brevet sendes ligeledes til hospitalsledelserne i Viborg og Skejby.

10. Eventuelt
a. Diverse høringssvar
- Rygning og komplikationer-pjecen fra SST gennemgås. DKKS finder den alt for konservativ og
uambitiøs. Lotte K. forfatter et svar tilbage.
- LVS forespørger selskabets holdning omkring ansættelser af sagkyndige i Styrelsen for
Patientklager.
b.

Arv (kunne ikke få afgift-fritagelse, men der foreligger fortsat intet konkret).

c.

Kandidat til diverse bestyrelsesposter;
Vi skal vælge UEMS kandidat, næstformand og sekretær til generalforsamlingen.

d.

Platform for sygeplejerskefagligt nationalt udviklings- og lederforum (Cecilie);
DKKS ønsker ikke at dele hjemmesideplatform med sygeplejefagligt selskab, men linker gerne til
deres fremtidige hjemmeside.

e.

Burn-out undersøgelse.
Bestyrelsen bakker op omkring undersøgelsen og finansierer 20.000kr. til oprettelse af database og
datamanagement.

Næste møde – Rigshospitalet torsdag d. 22.08.19
Cecilie Markvard Møller
YL repræsentant DKKS
Århus den 01.07.19

