Referat af ordinær generalforsamling, DKKS
Lørdag den 27. okt. 2018 kl. 12.30
Odeon, Odeons kvater 1, 5000 Odense C

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Allan Kornmåler Hansen vælges som dirigent og dagsordenen godkendes.
2. Formandens beretning (Lotte Klitfod)
Formandens beretning er tilgængelig på DKKS´s hjemmeside. Se bilag 1 i bunden af dette
dokument.
3. Uddannelse (Nikolaj Grøndal)
Årsberetning for Uddannelsesudvalgets formand er tilgængelig på DKKS´s hjemmeside. Se
bilag 2 i bunden af dette dokument.
Rekruttering til intro og hoveduddannelses stillinger drøftes. Alle afdelinger opfordres til at
ansøge om ansættelse af KBU-læger samt at deltage i ”karriere-dage” for medicin
studerende rundt om på landets universiteter. Desuden kan DKKS åbne op for studenter
medlemskab af DKKS.
Fortsat nationale problemer med at gennemfører det obligatoriske endovaskulære-kursus i
hoveduddannelsen (Aktuelt har 10 ud af 17 deltager gennemført alle elementer). Dette kan
medføre unødig udsættelse af speciallæge anerkendelse. DKKS opfordre kraftigt
medlemmerne til hjælpe med til, at der skabes rammer, der muliggør færdiggørelsen af det
pågældende obligatoriske kursus.
Arbejdet med opdatering af fagets målbeskrivelse går i gang i løbet af 2019. Der arbejdes på
at suppler den eksisterende kursusrække med et AAA simulations kursus (Åben / endo.).
4. Internationale relationer
UEMS: Lotte Klitfod og Lene Clausen er vores danske repræsentanter i UEMS. Jacob B Lilly,
Skejby har netop bestået den Europæiske speciallægeeksamen i karkirurgi. DKKS opfordre
til at kommende danske deltager ansøger DKKS til dækker de udgifter der er forbundet med
selve eksamen.
MJC: Danmark repræsenteret ved Lotte Klitfod. Hovedfokus er på udvikling og etablering af
en Phlebolog uddannelse på europæsik niveaue.

1

ESVS: Stort dansk bidrag til afviklingen af ESVS årsmøde i Valencia, med 1850 deltager, 250
postere og >200 præsentationer. Henrik Sillesen er nu ESVS præsident. Jonas Eiberg stod
bag afviklingen af en række workshops, som blev taget vel imod. European Journal of
Vascular and Endovascular surgery har en impact faktor på 3.87 og en afvisningsprocent på
63. Flere lande tegner nationale medlemskaber af ESVS – om Danmark skal følge denne
model tages op på næste general forsamling.
ESVT: Martin Lawaetz er vores danske repræsentant og fortæller at der aktuelt er et rekord
(680) højt antal karkirurgier under uddannelse på europæisk plan. 10 uddannelsessøgende
udløser en repræsentant i ESVT. ESVT medlemmer opfordres til at deltage i planlægge
symposium, sessioner, workshops, udarbejdelsen af guidelines m.m., i ESVS regi. ESVT er
ved at udarbejde en database over uddannelsesforhold for alle deltagende nationer, de
første opgørelser herfra blev præsenteret i Valencia. Gruppen har 25. års jubilæum i 2019,
desuden skal der vælges ny formand i løbet af forår 2019.

5. Øvrige meddelelser fra udvalg og tilforordnede
Karbasen (Christian Pedersen): Arbejdet med årsrapporten for 2017 er afsluttes, bliver
tilgængelig på hjemmesiden snarest. Stigende data komplethed, nu på 97.7%. Der
implementeres nye variable på Carotis samt AAA størrelse og placering. Analyseportalen
lukkes den 1. november 2019, Karbase gruppen har på vegne af DKKS medlemmer gjort
indsigelser mod dette via RKKP. Efterfølgende er der kun mulighed for adgang til data via
LIS (Ledelsens information system), eller via udtræk rekvirereret via Formanden for
Karbase gruppen Nikolaj Eldrup.
Inspektorordning (Lotte Klitfod, Franz von Jessen og Lene Clausen): Rigshospitalet er blevet
genbesøgt med positive tilbagemelding tilfølge. Besøget gentages om 4 år. De igangsatte
indsatser opretholdes. Besøg i Viborg udsættes til efterår 2019, med baggrund i Region
Midts store besparelser og deraf afledte følger for afdelingen. Som Yngre medlem af
inspektorordningen har Lise Fræhr deltaget i evaluering af Ort. Kir. Afdeling, Rigshospitalet.
6. Regnskab og kontingenter (Hadi Riazi)

Regnskab godkendes af generalforsamlingen, herunder bevares den nuværende
kontingentsats (400 kr. årligt). DKKS´s årsregnskab se bilag 3. I næste budget periode er der
afsat 20.000 kr til opstart af AAA simulations kursus ved Jonas Eiberg. Bestyrelsen opforder
medlemmer om søge midler til deltage i Kurser og uddannelse.
7. Opfølgning på udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer (Lottet Klitfod)
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
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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.
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 Formanden for DKKS,
Lotte Klitfod kontakter landets karkirurgiske ledelser og gruppens medlemmer mhp. opbakning og
involvering.
Trombolyse: Martin Græbe er ved at lave et udkast, som deles i gruppen.
Varicer: 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.
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.

8. Valg til bestyrelsen
Næstformand Kim Houlinds valgperiode udløber, han erstattes af Jonas Eiberg fra
Rigshospitalet. Yngre lægers repræsentant Nathalie Grootenboer´s valgperiode udløber, hun
erstattes af Cecilie Markvard Møller fra Viborg. Valg godkendes af de fremmødte til
generalforsamlingen. Tak til Kim og Nathalie for deres arbejdsindsats i DKKS´s bestyrelse

Næste årsmøde: Viborg 25.–26. oktober 2019

Sekretær, DKKS
Annette Høgh

Bilag 1: Formandens årsberetning
Bilag 2: Årsberetning fra uddannelses udvalget
Bilag 3: Budget DKKS 17/18
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************************************************************
Bilag 1
Formandens beretning for 2018
Dansk Karkirurgisk Selskab har i det forløbne år haft et stabilt medlemstal, 4 nye har meldt sig ind,
mens 4 har meldt sig ud. I alt er der nu 136 stemmeberettigede medlemmer, heraf 2 æresmedlemmer.
Herudover er der 5 firmamedlemskaber, som alle har link på hjemmesiden.
Bestyrelsen har siden 1. januar bestået af Lotte Klitfod (formand), Kim Houlind (afgående formand),
Annette Høgh (sekretær), Hadi Riazi (kasserer), Martin Rasmussen (menigt medlem) og Nathalie
Grootenburg (yngre læge medlem).
Der har i 2018 været afholdt 4 bestyrelsesmøder fordelt over hele landet.

Aktiviteter i årets løb:
Kommunalt tilbud om superviseret gangtræning for claudicanter
Afgående formand, Kim Houlind og undertegnede fik foretræde for Folketingets Sundheds- og
ældreudvalg i april 2018 og foreslog, at kommunerne fremadrettet skal tvinges til at tilbyde claudicanter
superviseret gangtræning. Desværre er forslaget ikke kommet videre trods flere henvendelser fra DKKS.
Landsdækkende program for screening for abdominalt aortaaneurisme:
Siden sidste år er der desværre ikke sket meget på denne front, selvom evidensen er klar. Vi arbejder
dog i bestyrelsen på, med Hjerteforenings opbakning, at få screening af AAA på dagsordenen igen,
ligesom vi vil sende en ansøgning på ny til SST.
Region Midtjylland
På opfordring fra uddannelsesudvalget har bestyrelsen den 23. september 2018 rettet henvendelse til
Region Midtjylland som følge af forslag om besparelser og politiske prioriteringer i 2019.
Konsekvenserne af forslaget er en besparelse på 13 millioner kroner, der udmøntes på Regionshospitalet
i Viborg medførende sammenlægning af aortakirurgien samt nedlægning af afdelingen i Viborg som
selvstændig karkirurgisk afdeling. DKKS er bekymret for de uddannelsesmæssige, faglige og ikke
mindst for patientrelaterede konsekvenser. Vi har netop modtaget svar fra regionsrådsformanden,
Anders Kühnau, der oplyser, at forslaget er vedtaget, men at man har taget vores bekymring for den
faglige standard og udvikling til efterretning og er ved at undersøge muligheden for at styrke denne i
samarbejde med Aarhus Universitet.
Samarbejde med Hjerteforeningen
Formanden har været til møde med Hjerteforeningens direktør, Anne Kaltoft og formand, Christian
Hassager. Formålet har været at udbygge samarbejdet, og vores samarbejdsaftale er blevet gennemgået
på ny. Vi er flere, der står på Hjerteforeningens liste om at stille op som foredragsholdere i
lokalforeninger, og så vidt DKKS er orienteret, er undertegnede som den eneste netop blevet kontaktet
indtil nu.
Den afgående formand, Kim Houlind, stod for et flot arrangement i foråret 2018, og der planlægges et
nyt symposium til foråret 2019 formentlig om screening af AAA.
Endelig har undertegnede skrevet ud til afdelingssygeplejerskerne i landets karkirurgiske ambulatorier
for at få et billede af vores claudicanters behov for en patientforening, idet Hjerteforeningen tilbyder 6
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måneders gratis medlemskab. Der arbejdes videre med de indkomne forslag, og jeg håber på med både
sygeplejerskernes og Hjerteforeningens opbakning, at vi kan tilbyde en claudicantforening.
DRG
Fra karkirurgisk side inkluderer DRG gruppen nu Cengiz Akgül, Kim Houlind og Henrik Sillesen. Der
har i år ikke været afholdt møder.
Guidelines-grupper
Landets afdelinger er alle repræsenteret i de forskellige grupper. For første gang er en landsdækkende
retningslinje sendt i høring blandt DKKS’ medlemmer efter uoverensstemmelse i carotisgruppen.
Bestyrelsen vil gerne takke for medlemmernes input, som blev til et ændringsforslag sendt til
carotisgruppen. Den endelige udgave af de reviderede carotis-retningslinjer kan ses på hjemmesiden,
hvor også de reviderede retningslinjer for behandling af varicer er at finde. Aneurisme-gruppen afventer
nye europæiske guidelines publiceret i 2019 inden påbegyndelse af deres arbejde, mens
ekstremitetsiskæmi-gruppen nu er godt i gang. Endelig er thrombolysebehandling af DVT ligeledes
påbegyndt. Bestyrelsen ønsker hermed at takke for jeres store arbejde.
Deltagelse i ESVS 2018 i Valencia

I forbindelse med ESVS´ årlige møde i Valencia deltog Dansk Karkirurgisk Selskab igen i år i The Global Village. Denne
gang med en elektronisk præsentation. Flere medlemmer af bestyrelsen stod klar til at udveksle erfaringer med andre
nationale selskaber i håb om at udbygge fællesskabet med andre ESVS medlemmer, men området var ikke velbesøgt.

Diskussion om varetagelsen af behandling af varicebehandling i Danmark
Efter de seneste år at have været i dialog med både Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner omkring den
karkirurgiske varetagelse af udredning og behandling af varicer, hvor man mener, at behandlingen skal
foretages i overensstemmelse med gældende faglige anbefalinger og retningslinjer, er bestyrelsen nået
frem til følgende plan: 1. De danske retningslinjer for behandling af varicer er netop blevet revideret, og
heraf fremgår tydeligt, at patienter skal tilbydes endovenøs varmebehandling som førstevalg baseret på
behandlerens ultralydsskanning. 2. Danske Regioner har bedt om revision af ydelsesbeskrivelserne for
behandling af varicer i speciallægepraksis, og heraf fremgår nu, at endovenøs varmebehandling er
førstevalg, og at uddannelsen skal følge den for karkirurgien gældende. Imidlertid har man i
overenskomsten endnu ikke accepteret at betale for katetrene, hvorfor der er bekymring for, om
endovenøs behandling vil blive tilbudt. 3. Endelig skal den karkirurgiske hoveduddannelse revideres i
2019, og heri vil kravene til udredning og behandling af varicer blive revideret. Vi ønsker naturligvis i
DKKS, at patienterne får den korrekte behandling – helst foretaget af karkirurger eller læger ansat i
karkirurgisk regi.
Høringssvar

Bestyrelsen har i årets afgivet flere høringssvar, blandt andet omkring tolkebistand.

Formandsmails
Der har i årets løb været udsendt 2 formandsmails omkring arbejdet i DKKS, en aktivitet der vil fortsætte i det
kommende år.

Karkirurgi.dk
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På hjemmesiden ligger mange nyttige oplysninger og links. Hermed en opfordring til at holde sig opdateret – det
gælder også de uddannelsessøgende.

Uddannelse og rekruttering
Der er både i DKKS og i uddannelsesudvalget bekymring for rekruttering til specialet. Flere hoveduddannelsesforløb er
ikke blevet besat, og største problem er formentlig, at der nu ingen KBU-forløb er. Vi skal derfor have fokus på
studenterne også. Både uddannelsesudvalget og DKKS er meget interesseret i at modtage forslag til rekruttering.

Fremtidige planer
Overdragelsesmøde i januar 2019. Forårssymposium i maj 2019 – nærmere info følger.

Tak
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de, der yder en frivillig indsats for dansk karkirurgi – det gælder i udvalg, i
bestyrelsen, i karbase, i guidelinesgrupperne og i daglig praksis.

København d. 24. oktober 2018

Lotte Klitfod

************************************************************
Bilag 2
Formanden for uddannelsesudvalget, 2018
Indledning
Uddannelsesudvalgmøder var aftalt til 6/6, 5/9 og 5/12 (referater på karkirurgi.dk). For videreuddannelsessekretariat Nord er AC-medarbejder Johan Grankvist ny mødedeltager. I Kolding er
Hans Ravn ny UAO i stedet for Yvonne Sørensen. Tak til Yvonne for indsatsen i uddannelsesrådet de forgangne år.
Introduktionsstillinger
Den 5.-6. november afholdes der grisekursus på OUH for 16 kursister. På trods af mange besatte
introstillinger på afdelingerne, har HU-opslag i juni og september ikke været ansøgt.
Hoveduddannelsen
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Der er således i 2018 ansat 2 læger i hoveduddannelsesstillinger (Region Syd): Christina Pilgaard
Madsen og Islam Al Obeidi.
Øvrigt udvalgsarbejde
Der blev i 2018 gennemført følgende kurser: Basal ultralyd (22-24/2), Anæstesiologi (15/3), Basale
endovaskulære teknikker (19-20/3), Underekstremitetsiskæmi (22-23/8) og Sår og fodterapi
18/9). Kurser for 2019 bliver Basal ultralyd, Basale endovaskulære teknikker og Supraaortikalkarkirurgi. HU-kurserne bliver afholdt ca. hver 3 år og der anmodes om, at afd. generelt
fritager uddannelsessøgende i klinikken, så kurserne afholdes som planlagt.
Det er de enkelte uddannelsessøgende som rettidigt sørger for tilmelding. Udvalget har løbende
diskuteret problemerne med kurset i basale endovaskulære teknikker. I perioden 2014-2017 er 10
ud af 20 forløb ikke godkendt. Udvalget påminder igen om forpligtelsen, som alle
uddannelsessteder har indvilget i, så kurserne kan gennemføres. I sidste ende kan
speciallægeanerkendelsen ikke opnås uden.
Målbeskrivelsen af 2015 trænger til revidering. Kursusrækken vil i sammenhæng hermed søges
at være tidssvarende. Der overvejes blandt andet at inddrage simulation. Ovenstående er i proces
og udvalgsformanden inviterer en blandet arbejdsgruppe hertil. Det planlægges at arbejdet
påbegyndes primo 2019 mhp. Færdiggørelse i 2020.
Formand for uddannelsesudvalget
Nikolaj Grøndahl

************************************************************

Bilag 3
Årsregnskab DKKS, 2017
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