Formandens beretning
Spilleregler
Virtuellle møde kan være udfordrende specielt når man ikke er specialister.
Alle slukker mikrofon – hvis man ønsker at tale markeres dette via chat funktionen – dirkigent og best
medlem holder øje med chatten
Jeg kan slukke men ved ikke om jeg kan tænde igen
Brug PC til mødet og smartphone med Mentimeter App til afstemning
Brug helst headset og mikrofon – bluetouth han give forsinkelser og støj
Kamera skal være tændt

Generalforsamling virtuel og bestyrelsens sammensætning
Dette er den ordinære GF som skulle have været afholdt ifbm ÅM i 2020. Udskudt pga Corona. Vi har været
i tvivl om hvordan vi skulle forsætte. Vedtægter/love kræver fremmøde og ikke mulighed for brevstemmer.
Synes det var problematisk for demokratiet i DKKS hvis der ikke blev afholdt valg og GF. Desuden en
dissemineret bestyrelse med mgl næstformandt igennem 1½ år, afgående kasser og afgående YL medlem.
Dvs fra 2021 ville bestyrelsen bestå af 3 mand. Vi var i gang med at planlægge vedtægtsændringer. Den
12.11.2020 afholdt DKS generalforsamling virtuelt på grund af COVID-19 restriktionerne. Dte forløb fuldst
ukompliceret
DKKS og DKS har enslydende vedtægter. Tolker ” personligt møde” som også at omfatte virtuelt møde
(#13), HVIS der er individuelt log-in. Dermed bør vi sikre os, at der ikke kan svindles. Dette er meldt ud til
alle vores medlemmer på mail og jeg har ikke fået en eneste protest. Vi har haft møder med DKS vedr
deres model og har lavet en copy-paste.
Tilmeldt 56 medlemmer som har fået tilsendt møde-link på den opgiven mail. Hvis man har opgivet en
anden mail bliver det svært for os. Der vil i løbet af GF når vi kommer til VALG blive oplyst en kode til
MENTIMETER app. Denne app bruges til valget. Således er valghandlingen beskyttet af 1) kun DKKS
medlemmer, tilmeldt via hjemmeside eller sekr, har modtaget møde link. 2) Man skal deltage virtuelt for at
få valgkode til MENTIMETER. Altså 2 trins sikkerhed.
Der var prøvemøde i går for dem som var interesseret (13-14 medlemmer)
Vi har været nød til at sætte deadline for tilmeldning til GF og denne har vi fastholdt for at give ens vilkår
for alle
Der er blevet udsendt reminderes + info på hjemmesiden.
Ikke mulighed for brevstemmer jfr vedtægter (lave vedtægter om?)

Der er ikke mulighed for valgtaler men alle kandidatprofiler har ligget på hjemmesiden > uge
Bestyrelsen 2020:
Formand

Jonas Eiberg, Rigshospitalet

Næstformand Ubesat frem til general forsamling 2020 (VALG; Jacob (bestyr) - Jes Lindholt)
Kassere

afgående Hadi Riazi, Rigshospitalet* (Annette Høg)

Sekretær

Trine Mejlert Jørgensen

Menigt medlem Annette Høgh, Viborg (VALG)
Yngre Medlem afgåenden Cecilie Markvard Møller (Martin Lawaetz)
Revisor: Allan Konrmåler
DKKS karbase rep: Kim Houlin
UEMS reps: Nikolaj Grøndal (udpeget af DKKS) - Nikolaj Eldrup (som ESVS Counci medlem)
Ændret arbejdsgange ifbm bestyelsesmøder:
Korte online møder ca hv 2 mdr
Vedtægts ændringer
Primært mhp online GF, online afstemninger, brevstemmer mm. Sat i bero
Sponsorater
Unrestricted grants. Vanskeligt men et krav. Erfaringer fra 3 år i som chef for ESVS Academy – bla som
argument for hvorfor jeg skulle stille op som næstformand. SPONSORATER Primært mhp at støtte
Uddannelse (alle områder). Ved at afslutte forhandlinger med Bayer, hul på bylden, alt for meget arbejde
for 15K til uddannelse af YL inden for beh af PAD. Planen er at andre skal følge efter.
SOP
Letter administrationen og når der skiftes ud i bestyrelsen – ligger på hjemmeside – 3 stk – udbygges
løbenden
Rejselegat, rejse og videreuddannelse (10 stk),
Karbase-DKKS,
Udpegelse af sagkyndige til SST organer
Arvesagen
er nu afsluttet og DKKS har modtaget 119.000 kr.

Henvendelse fra Dansk apopleksi register
Dansk apopleksi register har rettet henvendelse til DKKS m.h.p. udpegelse af repræsentanter til fælles
arbejdsgruppe omkring behandling af carotis stenoser, idet der aktuelt er betydelige forskelle nationalt på
operations frekvens og timing af operations tilbud. Allan K Hansen (Ålborg) og Nikolaj Eldrup
(Rigshospitalet) udpeges af DKKS bestyrelse til at varetage denne opgave.
Nyt tilbud om nationalt medlemskab af ESVS
Tilbud ikke tilfredsstillende – afvist
YL forsat nationalt medlemskab
Hjerteforeningen
HF har i 2020 ønsket at opsige samarbejdsaftale af 2016. HF synes ikke de i perioden 2016-2020 har
fået nok ud af deres investering. Forsætter med forskerprisen (15K) , Slut med symposiumstøtte
(35K). Støtte 2020 overfører til 2021 pga corona aflysning af årsmødet 2020
Årsmøde
Selvst pkt ved Kim H – udskudt til efteråret 2021 inkl premeeting (symposium omk Burn-Out) – HF midler
2020
Specialevejledning
På baggrund af henvendelser fra medlemmer samt på initiativ fra bestyrelsen, har DKKS kontaktet SST
dirkete og via Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning mhp revision og opdatering af specialeplan.
Disse er på nogle områder er historisk: volumen, kompetancer, relevans – beskriver ikke nødvendigvis
nutidige Danske forhold. DKKS er rådet til at fremsende en beskrivelse og begrundelse for eventulle
ændringer i den gældende specialevejledning. DKKS vil tage initiativ til at nedsætte en ”specialeplans
kommission” mhp på gennemgang af ALLE funktioner, og, om muligt, komme med en anbefaling. Alle
afdelinger vil blive inddraget med henblik på fuld transparans. Dette mere som en orientering.
Kirurgisk forum (Formændene for de kirurgiske og anæstesiologisk selskaber)
Cetificering. Overordnet set, uden at have taget stilling til detaljer, støtter Bestyelsen principielt relevant
DANSK certificering (eksamen for at opnå speciallæge kompetencer) og re-certificering (af speciallæger). I
lighed med de fleste andre kirurgiske specialer: ortkir, gaskir mfl. Den nuværende model for europæisk
certificering af karkirurger under UEMS (Fellow of the European Board of Vascular Surgery) er vanskelig.
Omfattende opgave og Certificering og re-certificering skal gribes systematisk, objektivt og videnskabeligt
an - og skal ikke baseres på fornemmelser eller økonomisk formåen.
Fellowships. DKKS støtter tanken om ”Fellowships” til at opnå subspecialisering, men har ikke taget stilling
til hvorledes det skal udmøntes konkret

Surgical days. DKKS er umiddelbart ikke interesseret i at samordne årsmødet med alle kirurgiske
subspecialer. et fælles stort mødested,”surgical days”. Årsmødet i DKKS er et lille møde som på skift
arrangeres af de forskellige karkirurgiske afdelinger (7) i landet.

Xarelto
På baggrund af ny evidens på område, opfordre bestyrelsen for Dansk Karkirurgisk Selskab (DKKS) til, at
patienter med symptomatisk perifer arteriosklerose (PAD) og høj tromboserisiko kan få Rivaroxaban 2,5 mg
x 2 med klausuleret tilskud. Evidensen er gennemgået og lagt på hjemmesiden

