Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Karkirurgisk
Selskab den 25. oktober 2018 i Odense
1.

Opfølgning på referat fra mødet den 15. august 2018

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Økonomi
a.

4.

5.

6.

Årsregnskabet har stort set samme udseende som sidste år, medlemsindtægterne er faldet med
4000 kr., firmaindtægterne er enslydende. Udgifter inkluderer internet, bestyrelsesmøder, yngre
hoveduddannelsessøgende, ESVS og UEMS. Underskud på 20000, men fortsat et højt indestående på
omkring 379.000 kr.

Uddannelse
a.

Uddannelsesudvalget. Ingen nye ansættelser siden sidst. Målbeskrivelsen skal revideres med start i
2019 og være færdig i 2020. Hoveduddannelseskurserne skal gennemgås og formentlig revideres.
Desuden stor bekymring for konsekvensen af besparelserne i Region Midtjylland, som DKKS også er
gået ind i.

b.

I Slagelse blev der pludselig indført ansættelsesstop pga. budgetudfordringer, hvilket medførte store
problemer med ansættelse af introlæge. Dette er nu løst, og der er ansat en læge i
introduktionsstilling.

c.

Problemer med at få besat hoveduddannelsesstillinger – bestyrelsen diskuterede forslag om at
ændre ansættelsessteder i nogle forløb.

Hjerteforeningen
a.

Indstilling til Forskerprisen: Jes Lindholt – prisen overrækkes i forbindelse med årsmødet 2018.

b.

Forskningssymposium forår 2019 – LK har dialog med Hjerteforeningen og Jes Lindholt i håb om et
aneurisme-screenings-symposium.

Landsdækkende kliniske retningslinjer
a.

Carotis: Stor uenighed både internt i carotis- gruppen og blandt DKKS’ medlemmer. Evidensen er
ikke klar, men dog retningsgivende. DKKS’ bestyrelse har på baggrund af DKKS’ medlemmers
tilbagemelding foreslået: 1) Timingen af operation ændres til indenfor 7 dage
2) Patienter med asymptomatiske carotis stenose skal ikke behandles
3) Vi ønsker at bibeholde danske nationale kliniske retningslinjer

Gruppen har på DKKS’ forslag valgt at holde fast i timing til operation til 14 dage, og det tages hermed til
efterretning. Retningslinjerne skal revideres senest om 2 år og er nu at finde på hjemmesiden.
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b.

PAD: Christian Nikolaj Pedersen har rakt ud til alle medlemmer i gruppen omkring start på arbejdet,
som Slagelse som eneste afdeling har svaret på. Det aftales, at LK kontakter landets karkirurgiske
ledelser og gruppens medlemmer mhp. opbakning og involvering.

c.

Trombolysegruppen: Martin Græbe er ved at lave et udkast, som deles i gruppen.

d.

Varicegruppen: Arbejdet er færdigt, godkendt og lægges på hjemmesiden med DKKS’ bestyrelses
anbefaling, om at udredning og behandling af varicer bør foretages af en karkirurg eller en læge
ansat i karkirurgisk regi.

e.

Fremadrettet foreslås, at nedsættelse af grupper kommer til at foregå ved, at afsnitsledelser foreslår
kandidater til grupperne, og at DKKS’ bestyrelse udvælger medlemmerne på baggrund heraf.

7.

Kommende generalforsamling gennemgået

8.

Eventuelt
a.

Diverse høringssvar gennemgås – ingen kommentarer fra DKKS.

b.

Kirurgiske Specialers Fællesråd – Der planlægges revision af det teoretiske fælleskursus med cases,
der involverer flere specialer. Der overvejes e-learning, selvom det nok er for dyrt.

c.

Claudicanter – LK har skrevet ud til afdelingssygeplejerskerne for de forskellige karkirurgiske
ambulatorier i landet for at få en fornemmelse af behov og brug af Hjerteforeningens tilbud om 6
måneders gratis medlemskab til claudicanterne. LK følger op og involverer de kliniske
udviklingssygeplejerkser. – obs tilbud om informationsmøder fra Hjerteforeningen til de
karkirurgiske afdelinger.

d.

Region Midt: Har svaret på DKKS’ henvendelse, men har opfattet en bekymring for den faglige
kvalitet, men DKKS er bekymret for volumen og ressourcer. LK følger op.

e.

Manglende legatansøgning fra yngre karkirurger. LK opfordrer til ansøgninger til studiebesøg mv. i
forbindelse med generalforsamlingen.

Næste møde – Torsdag den 24. januar 2018 på Rigshospitalet, kl. 16.00 i kar.kir konf.

Lotte Klitfod, formand
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