Kære medlemmer af DKKS
med sommeren over os er det tid til en opdatering fra DKKS:
Vi har nu afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2019, dels et overdragelsesmøde i januar og dels et
regulært bestyrelsesmøde i juni.
DKKS arbejder fortsat på at få indført screening af abdominale aortaaneurismer. Jes Lindholdt og
jeg havde møde med Sundhedsstyrelsen, som for så vidt lyttede til os, men er bekymret for det
etiske aspekt i screeningen samt har ønsket tal for prævalens. Sidstnævnte arbejder Jes på, og vi
har en aftale om et opfølgende møde i efteråret.
Der arbejdes fortsat på en etablering af en patientforening for claudicanter, hvor vi involverer
sygeplejerskerne fra hele landet til hjælp samt håber på et samarbejde med Hjerteforeningen.
Til ESVS-mødet i Hamborg til september vil DKKS igen være en del af Global Village, og skulle I
være i Hamborg, så læg endelig vejen forbi til en snak.
Bestyrelsen har besluttet at give 10 rejselegater á 3.000 kr til I- og H-læger, jvf nedenstående SOP:
Standard Operational Procedure for DKKS rejselegat (SOP-REJSELEGAT)
DKKS har ved bestyrelsesmødet den 14/6 2019 i Århus beslutte at genindføre REJSELEGATER til
uddannelsessøgende.
Puljen er på 30.000 kr, og der uddeles legatportioner à 3000 kr.
Kun I- eller H-læger, som er medlemmer af DKKS på ansøgningstidspunktet kan komme i
betragtning.
Legater uddeles efter ”først til mølle”-princippet efter nedenstående prioriterede
uddelingskriterier:
1.
2.
3.
4.

Studieophold
Videnskabelig præsentation (oral, abstract, poster)
Specifikt kursus eller “hands-on workshop”
Konferencedeltagelse (uden videnskabelig præsentation)

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men en MOTIVERET ANSØGNING fremsendes til formanden
og sekretæren (info@karkirurgi.dk). Tildeling af rejselegater foretages på det næstkommende
bestyrelsesmøde.
Modtagere af rejselegat skal fremsende en rejsebeskrivelse inkl. 1-3 fotos senest 1 måned efter
rejsen med henblik på offentliggørelse på DKKS’ hjemmeside eller i forbindelse med DKKS’
årsmøde.
Bestyrelsen ændrer sammensætning allerede fra august, hvor Kim Houlind genindtræder som
formand i stedet for undertegnede, der skifter job. Jonas Eiberg overtager som planlagt
formandsposten ved årsskiftet.
Det næste bestyrelsesmøde afholdes til august.

