Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Karkirurgisk
Selskab den 22. august 2019 Kl.16.00,
RH konference rum ved elevatoren på kar. kir. afd.
1.

Opfølgning på referat fra mødet den 13. juni 2019
a.

Kandidat til diverse bestyrelsesposter, herunder sekretærposten, UEMS, 2 DKKS repræsentanter til
LVS (aktuelt K. Houlind og A. Høgh).
Følgende poster skal på valg til DKKS generalforsamling 26. okt 2019:
1 Kandidat til sekr. post i DKKS bestyrelse
1 kandidat til UEMS
Desuden skal der fra bestyrelsen udpeges følgende repræsentanter efter ny konstituering jan 2020.
2 DKKS bestyrelsesmedlemmer til LVS
2DKKS bestyrelsesmedlemmer til Kirurgisk forum

b.

Opfølgning på Claudicatio-rehabilitering.
Fredericia og Esbjerg kommune har et tilbud til Claudicanter på linje på den nationale hjerte
rehabilitering. DKKS vil arbejde for, at dette tiltag udbredes til resten af landets kommuner. (Anne
Dorthe Zwisler-Olesen er ansvarlig i Fredericia). DKKS vil arbejde på at rehabilitering af Claudicanter
bliver et af temaerne til kommende hjerteforenings symposium – på tværs af primær og sekundær
sektor.

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Midlertidig konstituering af DKKS bestyrelse
Afgående formand Kim Houlind har accepteret at erstatte Lotte Klitfode på formands posten frem til
konstituering af DKKS bestyrelse (på bestyrelsesmødet j jan 2020) efter afviklet valg på DKKS
generalforsamling 26. okt. 2019. Nuværende næstformand Jonas Eiberg overtager formandsposten
fra jan 2020. Bestyrelsen kommer således til at arbejde uden næstformand i 2020 – denne post
besættes efter valghandling på DKKS generalforsamling 2021.

4.

Økonomi
Uddeling af DKKS rejse-legat til udd. Søgende.
Liste over legat modtagere udarbejdes på mødet. 3000 kr refunderes når deltagelse i det afviklende
arrangement er sket:
Louise Møller Andersen (Ålborg). Kongresdeltagelse uden præsentation – Veith 19, New York
Anne Lasota (Ålborg). Kongresdeltagelse uden præsentation – SIRCE 19, Barcelona
Katrine Lawaetz Kristensen (OUH). Kongresdeltagelse med 2 mundtlig oplæg – ESVS 19 Hamborg

Alexander Hakon Zielinski (RH). Kongresdeltagelse med 1 mundtlig oplæg – ESVS 19 Hamborg
Martin Lawaetz (RH). Klinik ophold – avanceret endo-AAA fokus. German Aortic Center, University
Heart Center i Hamburg, uge 38.
Martin Lawaetz (RH). Kongresdeltagelse med 1 mundtlig oplæg – ESVS 19 Hamborg
Lærke Urbak (RH). Kongresdeltagelse med 1 mundtlig oplæg og 1 poster – ESVS 19 Hamborg
Vurdering af indkomne ansøgninger giver anledning til justering af ansøgningskriterierne.
Understående justeringer er udarbejdet af DKKS bestyrelse og udmeldes pr. mail til DKKS
medlemmer.
Ændringer til ansøgningskriterier:
1) Udover læger i uddannelsesstillinger (introduktion- og hoveddannelses- stillinger). Skal rejse
legatet også kunne søges af personer med tilknytning til karkirurgisk forskning, f.eks. kliniske
assistenter og medicin studerende.
2) Legat til deltagelse i kongres uden præsentation (poster eller mundtlig) bortfalder.
3) Den årlige uddeling af 10 legater specificeres til at puljen løber fra august til august. Såfremt alle
legater ikke bliver uddelt på august mødet vil de resterende legater blive uddelt på
bestyrelsesmødet i juni i det efterfølgende år.
4) ESVS prioriteres
5) Max 2 legater pr. person pr. uddelingsperiode.

5.

Uddannelse
Uddannelsesudvalget har ikke afholdt møde siden sidste DKKS bestyrelsesmøde.

6.

Spareplan i Region midt – opfølgning på høringssvar fra A. Kühnau (Formand for Region Midt).
DKKS udarbejder et opfølgende brevsvar. DKKS opfordre til at eventuelle uhensigtsmæssige patient
forløb, afledt af de indførte ændringer i Karkirurgien i region Midt, indrapporteres som Utilsigtede
Hændelser. Direkte opfølgning på disse forventes at ske via afdelings- og sygehusledelserne på
henholdsvis Hospitals enhed Midt og Aarhus universitets hospital.

7.

Nyt fra Sundhedsstyrelsen i for hold til AAA screening
Intet nyt. Afventer udarbejdelse af prevalens tal fra Jes Lindholt. Disse tal er afgørende for det næste
planlagte møde mellem DKKS og sundhedsstyrelsen (medio nov 19). Sundhedsstyrelsen arbejder videre
med den etiske del omkring indførslen af AAA populations screening.

8.

Forberedelser til Genereral forsamling DKKS 2019 – indstilling til Hjerteforeningens forsknings pris. Valg af 2
inspektorer (aktuelt Lene Clausen og Lotte Klitfod).
Modtager at Hjerteforeningens forskningspris udpeges. Repræsentant fra Hjerteforeningen (Forsknings chef
Gunnar Gislason) kommer og overrækker prisen og modtageren forberede 10 min præsentation af sin
forskning. Tidssættes i program afviklingen til DKKS årsmøde 2019, Viborg.
Der mangler 1 inspektor i øst og en i syd – der skal udpeges 2 fra bestyrelsen til denne opgave, afventer ny
bestyrelsessammensætning efter konstituering jan. 2020.

9.

Diverse høringssvar
Henrik Sillesen (RH) repræsentere DKKS til kommende møder om DRG-systemet.

10. Global Village ESVS
DKKS repræsenteres ved Annette Høgh og Kim Houlind. Der udarbejdes elektronisk poster til formålet. DKKS
ønsker tiltaget evalueret fra ESVS´s side.

11. Eventuelt
a. Hjerteforeningens symposium foreslås afviklet i forlængelse af årsmødet i 2020, Kolding. Evt.
sammen med møde for de uddannelsessøgende – industri finansieret. Bestyrelsesmedlemmerne
afsøger om dette er vinder genklang blandt kollegaerne. Desuden rundsendes der en forespørgsel til
afdelingsledelserne nationalt i forhold til at kollegaerne kan få fri en ekstra dag omkring årsmødet.
b. Sundhedsstyrelsen arbejder med en Ryge-stops brochure og ønsker DKKS være sparingsparter på
udvikling af dette materiale. Tilbage melding på kandidat der vil påtage sig denne opgave inden for
en uge til Kim Houlind.

Næste møde – torsdag den 24. oktober 2019 kl 16.30 (I Viborg forud for årsmødet)

Annette Høgh, Sekretær DKKS
Viborg den 03.09.19

