Referat generalforsamling i Dansk Karkirurgisk Selskab
Virtuelt møde, 27. januar 2021 kl. 15
Formanden Jonas Eiberg (JE), RH byder velkommen til mødet. Herefter gennemgås spillereglerne
for generalforsamlingen, f.eks. bedes det om at man beder om taletid i chatten, tænder sit kamera og
slukker lyden på egen computer når man ikke taler.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kim Houlind (KH), Kolding hvilket godkendes af forsamlingen.
KH starter med at meddele at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Der forklares lidt om baggrunden for nødvendigheden af en virtuel generalforsamling
(coronarestriktioner, vakante poster i bestyrelsen og ønsket om at så mange som muligt kunne
deltage i valghandlingen). Beslutningen blev truffet efter Dansk Kirurgisk Selskab afholdte deres
generalforsamling virtuelt. Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Karkirurgisk Selskab har for
praktiske formål enslydende vedtægter på dette punkt. Bestyrelsen har ikke modtaget protester over
at generalforsamlingen afholdes virtuelt.

2) Formandens beretning m.m. (JE)
Jonas Eiberg gennemgår formandens beretning (se bilag 1)
Hovedpunkter:
Spilleregler for GF
Baggrund for at vælge virtuel GF
Sammensætning af bestyrelse og andre poster i selskabet
Sponsorater
Opdatering af specialeplan
Kirurgisk Forum

Kommentarer fra forsamlingen: Jørn Jepsen ønsker at vide hvilke medlemmer der har kontaktet
bestyrelsen og hvad det nærmere drejer sig om. JE svarer at han betragter henvendelserne som
værende af en mere generel karakter, og at kontakt i fortrolighed til bestyrelsen respekteres., Der er
elementer i specialeplanen der kan diskuteres, og eventuelt kan opdateres til bedre at dække
nutidige behov og kompetencer til gavn for patienterne. JE synes det er relevant at selskabet er

velforberedt på den kommende revision af specialeplanen og dette arbejde kan meget vel
påbegyndes i 2021. Det er bestyrelses ønske at dette foregår så inkluderende som muligt og at alle
berørte afdelinger involveres i arbejdet. Ikke yderligere kommentarer fra forsamlingen.

3) Uddannelse
Beretning om den karkirurgiske uddannelse 2020 (Nikolaj Grøndal (NG), AUH)
NG kunne ikke selv deltage i GF og havde tilsendt et oplæg, som blev oplæst af Annette Høgh (se
bilag 2)

4) Internationale relationer
UEMS (Nikolaj Eldrup (NE), RH)
Europæisk samarbejde der blandt andet arbejder på at udvikle en europæisk eksamen/certificering.
EU er ligeledes involveret i dette. Der er interesse for en regelret eksamen fra mange sider, men
også frygt for at det kan ende med at blive styret af økonomiske interesser. Lægeforeningen i
Danmark afviser kategorisk at indføre speciallægeeksamen, dette gælder alle specialer. NE
opfordrer medlemmerne til at engagere sig i Lægeforeningens valg og arbejde mhp. at påvirke de
beslutninger der træffes i Lægeforeningen. Bestyrelsen i DKKS støtter som udgangspunkt en
certificering, dog uden at lægge sig fast på formatet.
ESVS (NE)
Pga. coronakrisen og deraf følgende restriktioner har der ikke været den store aktivitet i ESVS i
2020 idet både ESVS årsmøde og mødet i Charing Cross er blevet aflyst. Der er planlagt årsmøde i
ESVS 2021 i Rotterdam. Faciliteterne på mødestedet tillader både virtuelt og fysisk fremmøde og
fleksibilitet i forhold til dette.
Ekstra punkt: Opfølgning på samarbejde med Dansk Apopleksi Register
NE og Allan Kornmaaler Hansen, AAH beretter at der indtil videre kun har været afholdt et enkelt
møde. Formålet med samarbejdet er bl.a. at belyse forskelle i antal behandlinger på tværs af DK.
ESVT (Cecilie Markvard Møller (CM), AUH)
Se bilag 3

5) Øvrige meddelelser fra udvalg og tilforordnede
Karbase (Christian Nikolaj Petersen (CNP), AAU)
CPN kommer ind på det arbejde der er foregået i Karbase i 2020 og hvilke ændringer og tiltag vi
står over for, herunder Karbases 2019 anbefaling vedr. mere ensartet EVAR-beh. nationalt.
Se bilag 4.

Kommentarer fra forsamlingen: Cengiz Akgül forklarer at der i Odense for nogle år siden blev
skruet gevaldigt op for EVAR-aktiviteten, hvilket medførte at man så mange komplikationer, hvorfor
man efterhånden gik over til en større andel af åbne operationer. Fordelingen har nu nået et stabilt
niveau. CNP supplerer med at vi aktuelt ikke opgør mortalitet udeover 30 dage og at vi ved meget
lidt om komplikationer. JE supplerer med at bestyrelsen bakker op om at nedsætte et arbejdsudvalg
mhp. at se på disse forskelle og evt. udarbejde guidelines og komme med forslag til follow-up
fremover. Der er umiddelbart opbakning til dette i forsamlingen. CNP melder sig som tovholder.
Inspektorordning (Franz von Jessen (FvJ), Viborg)
FvJ kunne ikke selv deltage i GF, men havde tilsendt følgende beretning som blev læst op af JE:
Sundhedsstyrelsen meldte for 1 år siden ud, at man på grund af budgetreduktion ikke kunne afvikle
rutine-inspektorbesøg. Altså besøg, hvor afdelingerne besøges hvert 5-8 år. De midler man har ville
man bruge på inspektorbesøg på afdelinger, som tidligere havde fået anmærkninger og besøgene
skulle være for at se om tingene var bragt i orden. Inspektor årsmødet blev ligeledes aflyst.
Det betyder at en række karkirurgiske afdelinger ikke kunne få besøg. Viborg skulle have haft
besøg i 2019, AUH, Kolding og Roskilde står vist også for tur. Om der er flere penge i år vides
ikke, men foreløbig er inspektor-årsmødet flyttet på grund af COVID.
Med hensyn til nye kræfter i inspektorgruppen er Christian Nikolaj Petersen og Lise Fræhr ansat i
uddannelsesregion Nord. Jeg selv (FvJ) er - snart - ansat i uddannelsesregion Øst. Der skal derfor
gerne findes interesserede fra Syd og gerne endnu en fra Øst. Ved interesse kan man skrive til de
uddannelsesansvarlige overlæger.

Kommentarer fra forsamlingen: CM tilføjer at Hans Ravn og Louise de la Motte fortsat afventer at
kunne deltage i inspektor-kursus som pga. COVID er blevet udsat.
6) Screening for AAA (Kim Houlind, Kolding)

Der er endelig kommet tilsagn fra Sundhedsstyrelsen angående at anbefale screening for AAA. Der
mangler den endelige godkendelse fra ministeren inden punktet kan komme på finansloven og der
skal, når der er givet endeligt grønt lys, igangsættes et større planlægningsarbejde. Der vil komme
information ud til medlemmerne efterhånden som vi ved mere.

7) Regnskab (Hadi Riazi (HR), RH)
Se bilag 5
Regnskabet gennemgås af HR og godkendes af forsamlingen

8) Orientering om årsmøde 2021 i Kolding (Kim Houlind, Kolding)
Årsmøde i DKKS 2021 afholdes i Kolding 12.-13. november 2021 såfremt coronasituationen
tillader det. Der er i dette øjeblik ved at blive opført et nyt auditorium på Kolding Sygehus, som
kommer til at danne en del af rammen omkring årsmødet. Der er også planlagt et præmeeting
symposium (udskudt fra 2020) med temaet ”Udbrændthed blandt karkirurger”.

9) Valg til bestyrelsen
a) Kasserer Hadi Riazi, genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Annette Høgh, Viborg, som
vælges uden modkandidater.
b) Valg af Annette Høgh til kassererposten udløser valg af menigt medlem. Bestyrelsen
foreslår Morten Bramsen, AAU, som vælges uden modkandidater.
c) YL-repræsentant: Cecilie Markvard Møller, genopstiller ikke jf. vedtægter. Bestyrelsen
forslår Martin Lawaetz, Roskilde/RH, som vælges uden modkandidater.
d) Næstformand: Bestyrelsen foreslår Jacob Budtz-Lilly, AUH. Herudover opstiller Jes
Lindholt, OUH
i) Valget foregik ukompliceret, 45 afgav stemme. Jacob Budzt-Lilly blev valgt med 27
stemmer mod 18.
Tillykke til alle nye kandidater og tak for indstsen til Hadi Riazi og Cecilie Markvard Møller.
De nyvalgte medlemmer vil snarest blive indkaldt til overdragelsesmøde.

10) Evt.
Ingen kommentarer fra forsamlingen til dette punkt.

Herefter gav dirigenten ordet tilbage til formanden som takkede for god ro og orden.
På vegne af bestyrelsen
Trine M. M. Jørgensen
Sekretær, DKKS

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

Beretning om den karkirurgiske uddannelse 2020.
Indledning
Der blev afholdt følgende udvalgsmøder (delvist online) 15/6, 2/9 og 7/12.
Referater fra møderne findes på hjemmesiden.
I 2020 er Jes Sandermann gået på pension fra sin stilling som overlæge og postgraduat klinisk
lektor. Udvalget sender hermed Jes en tak for det mangeårige store bidrag i udvalgsarbejdet og til
den karkirurgiske uddannelse.

Introduktionsuddannelsen
8-9/12 blev der afholdt grisekursus for 11 kursister på Biomed.lab i Odense.
På tværs af landet ses, at det generelt lykkedes at rekruttere til introstillingerne.

Hoveduddannelsen
Følgende blev ansat i hoveduddannelsen i 2020: Claudina Rudolph (Nord), Stasa Lugovski og Stevo
Duvnjak (Øst) samt Andri Snær Ólafsson (Syd).
Således var der i alt i 2020 to ubesatte HU-forløb, et i Nord og et i Syd, ud af samlet seks
normerede forløb.

Øvrigt udvalgsarbejde
Kurser:
Der blev i 2020 afholdt kurser i Basal ultralyd, Basal endovaskulær teknik, Venesygdomme,
Mesenterialiskæmi- og dialyseadgang, Aortakursus samt forskningstræningskursus. Et opdateret
kursusprogram findes på DKKS-hjemmeside, og for 2021 planlægges følgende kurser: Anæstesi
(29/4), Underekstremitetsiskæmi (19-20/8) samt Sår- og fodterapi (13/9). Der er ikke fastsat dato for
kursus i Basal ultralyd. For kursus i Basal endovaskulær teknik planlægges flere kursusseancer på
tværs af landet koordineret ved Jonathan Lawaetz Rasmussen.
Kursusbudgettet tillader, at kurserne tilbydes ca. hver tredje år, hvorfor det ikke garanteres tilbudt
mere end én gang i løbet af hoveduddannelsen. Kursisterne er selv forpligtet til rettidig tilmelding,
og afdelingerne bedes friholde uddannelseslægerne mhp. kursusdeltagelse.
Målbeskrivelsen:
Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe for opdatering af den karkirurgiske målbeskrivelse, som
sidst blev justeret i 2014-2015. Covid-19 gav desværre nogen udsættelse, men arbejdet er aktuelt
pågående. Den danske uddannelsesmodel, udmøntet under Sundhedsstyrelsen, er som bekendt
opbygget omkring kompetencevurderinger af de lægefaglige kvalifikationer (de syv lægeroller).
Dette erstatter en egentlig specialisteksamen. Arbejdsgruppen har fokus på de enkelte lægefaglige
kompetencer og vil i processen endevende indholdet, justere og tilpasse det bedst muligt til
udviklingen i specialet. Der vil ligeledes være fokus på aktualitet, og om der foregår relevante
kompetencevurderinger/testninger. HU-kurserne medtages i granskningen og ønsket om at
inkooperere flere simulationsbaserede metoder i fremtiden.
Endovaskulært:
Udvalget diskuterer løbende uddannelsen indenfor det endovaskulære område. Der er tydeligt ret
forskellige muligheder og udfordringer på tværs af landet. Som rådsformand og aktør på det
endovaskulære område, er det ikke svært at identificere nogle at de logistiske og organisatoriske
uddannelsesbarrierer, der findes på de karkirurgiske afdelinger hvor den endovaskulære funktion
primært udgår fra interventionsradiologien. Jeg vil opfordre enhver lokal tovholder for at lægge sig i

selen, og prøve at booste organiseringen til, at der også kommer karkirurger bag interventionerne.
Heri ligger uden tvivl en af nøglerne til at udvide uddannelsesmulighederne og dermed få nogle
dygtige og moderne karkirurger ud i specialet.

Formand for uddannelsesudvalget, januar 2021
Nikolaj Grøndal

Beretning fra EVST 2020/2021
1. September 2020 overtog 1.reservelæge Cecilie Markvard Møller EVST counsellor posten fra
afgående repræsentant 1.reservelæge Martin Lawaetz. Der har været stor udskiftning i ESVT
rådet, således er mere end 50% af repræsentanterne i rådet aktuelt nytiltrådte.
I alt var 42 lande repræsenteret i EVST sidste år. Medlemstallet har været let faldende (2020;
614) sammenlignet med året forinden (2019; 680).
Stefano Ancetti fra Italien er stadig EVST formand.
Alexandra Gratl fra Østrig er EVST rep. I UEMS.
Petar Zlatanovic fra Serbien er EVST rep. ESVS Academy.

Overordnet set har aktiviteterne i EVST været præget den pågående covid pandemi. Således
har mange kongresser været aflyst, og deraf har EVST Travel Congress Grants (som nu kaldes
Third Party membership benefits) samt Educational Travel Grants ikke været optimalt brugt
og bliver der formentligt heller ikke i 2021. Mht. EVST Training Centre Database så har
udnyttelses deraf også været ganske begrænset pga. pandemien. På hjemmesiden under
”career opportunities” er det muligt at klikke ind og se, hvor i Europa de forskellige training
centres er og hvad de forskellige sites tilbyder. Som afdeling kan man via bestyrelsen tilbyde
sig som training site.
Alle UEMS board exams er udsat indtil videre også pga. covid. EVST opfordrer deres
medlemmer til, via ESVS academy på ESVS hjemmesiden, at tilgå selskabets e-libary – her er
adgang til e-litteratur, virtual vascular, journaler, FEBVS eksaminer (materiale/videoer) mv.
António Pereira-Neves fra Portugal har lavet et endnu upubliceret studiet vedr. covids
umiddelbare impact på den europæiske karkirurgiske uddannelse under første bølge af covid.
104 EVST medlemmer deltog i survey’et, 27 lande var repræsenteret. 75% af de adspurgte
mente af pandemien havde haft så negativ indflydelse på deres uddannelse af de ønskede
uddannelses kompensation. Det forventedes at anden bølge ville have mindst ligeså stort
negativ effekt.
Der arbejdes på kommende ESVS guidelines, hvor EVST medl. inviteres med i udarbejdelsen,
aktuelt er antithrombotic therapy, thoracic aorta disease samt carotid disease i støbeskeen.

Landsregistret Karbase
Til referat generalforsamling DKKS 2020
Karbase har i 2020 fastholdt fokus på at udvide og justere vores kvalitetsindikatorere.
Vi har fået ændret udregningen af indikatoren for ’ventetid til carotisoperation’ så den nu fremstår mere
intuitiv. Der angives nu hvor stor en andel der opereres indenfor 14 dage efter symptomdebut.
Best medical treatment indikatoren er nu udrullet til at dække patienter med iskæmi, abdominale
aneurismer, carotisstenose og patienter der behandles endovaskulært.
Alle data er nu tilgængelige for de enkelte regioner med et døgns forsinkelse, vi arbejder på, at få en fælles
visualisering fremadrettet.
Vi arbejder på, at få belyst alle amputationer på iskæmisk basis i Danmark, herunder hvor mange der bliver
vurderet af en karkirurg før amputation.
Vi er påbegyndt et samarbejde med nefrologerne om at få access databasen justeret, dette via en ny
nefrologisk repræsentat i styregruppen.
Samtidig har vi haft fokus på at forbedre brugeroplevelsen ved at opdatere indtastningsplatformen.

Aalborg 28/1-21
Formand
Christian Nikolaj Petersen

