Referat bestyrelsesmøde 7 november 2018 Domus Medica kl 15.15
Til stede:
Henning Glerup (HG)
Ebbe Langholz (EL)
Gerda Elisabeth Villadsen (GEV)
Annette Dam-Fialla (ADF)
Peter Holland-Fischer (PHF)
Lone G Madsen (LM)
Afbud:
Klaus Theede (KT)

1. Velkomst og godkendelse af:
a. Referat BS møde 3 oktober 2018 godkendt
b. Godkendelse af dagsorden tilføjet 4 punkter under evt, herefter godkendt.
2. Meddelelser
a. Status referent til pro-medicin-hepatologi. Kandidat spurgt, afventer tilbagemelding
b. Udpegning af Y-DSGH medlemmer til ansættelsesudvalg for HU-forløb
uddannelsesregion Øst: Nynne Nyboe Andersen udpeget.
c. Udpegning kandidat SEB hæderspris (frist 9.1.19) Kandidat gen-indstillet. HG
skriver indstilling og beder om opdaterer CV
d. Udpegning kandidat SEB uddannelsespris (frist 9.1.19) Kandidat genindstillet LM
spørger, skriver indstilling og beder om opdateret CV
e. LVS høring: datastøttecenter: se høringssvar hjemmesiden
f. LVS høring: høring sundhedslov vedr deling af journaldata: Ingen kommentarer
g. DSGH kontaktperson til BIOIBD. EL valgt
h. LVS repræsentantskabsmøde 8 nov: PHF deltager og referer næste BS
i. Udpegning til Medicinrådets fagudvalg for Alfa-1-antitrypsin mangel. Kandidat fra
Region Syd foreslås, ADF spørger og melder svar til HG
j. LVS: journaladgang til forskning: Særligt problematisk at der ikke er adgang til
retrospektive data eller data på døde. Der efterlyses konkrete eksempler. Svar
sammenfattet se høringssvar hjemmesiden.
k. Ønsker vi at indstille til Dagens medicin: ”frimærke” til kollega med særlige kliniske
evner mv. Der var enighed om at spørge ud i afdelingerne om nogen ønsker at
DSGH indstiller en kandidat og beder om motiveret tilbagemelding inden næste BS.
l. Orientering fra Asbjørn Drewes vedr NKR for kronisk pancreatitis. Arbejdet med
udarbejdelse af NKR vedr smertebehandling af kompliceret kronisk pancreatitis nu
defineret som en specialist opgave udenfor regi af almen medicin. I stedet
udfærdiges en IRF månedsbladsartikel af medlemmer fra arbejdsgruppen som
forventes at udkomme til foråret.
m. Udbud af kursus fra DSKF for fagudvalgsmedlemmer i Medicinråd. Kursus tilbud
sendes til de DSGH medlemmer vi er vidende om sidder i fagudvalg.
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3. Udvalg / Interessegrupper
a. Formand Guidelineudvalg Lise Lotte Gluud (LLG) deltager:
i. Afklaring af problematik omkring DSGH patientinformationer: Fremtidige
aftaler om økonomi til patient informationer drøftes. Der kan fortsat søges
økonomisk støtte til dette arbejde men det skal være som en donation til
repræsentant fra guideline gruppen og ikke til DSGH som selskab. Gruppen
fører selv regnskab, udbetale honorar og afregner med firma via lokal
regnskabsafdeling udenom DSGH.
ii. Foreslår at der laves udkast til standard donationsaftale for at sikre ENLI
regler. Det tilkendegives at LLG kan søge flere/andre firmaer om donationer
til planlagte patientinformationer. LM sender udkast til donationskonkrakt
efter model fra andre DSGH sponsorkontrakter til LLG.
iii. For at sikre synlighed af støtte skrives et notat (uden logoer) til hjemmesiden
under guidelines med navn på de firmaer/evt fonde el andre der støtter
guideline udvalgets arbejde med patient informationer.
iv. BS orienteres løbende om hvilke patient informationer der planlægges.
v. Udfærdigelse fremtidige patient informationer kan først iværksættes efter
vurdering af tilbud fra grafiker (evt fra flere udbydere) og budget for
gennemførelse af arbejdet skal forelægges og godkendes af bestyrelsen før
iværksættelse
vi. LLG og ADF har lavet aftaler med Webmaster for upload af eksisterende
guidelines til den nye hjemmeside
b. Endoskopi udvalgt:
i. Forespørgsel fra Endoskopiudvalg vedr arbejdsgruppe for etablering af
ERCP kvalitetsdatabase (oplæg fremsendt): BS finder forslaget nyttigt og
støtter etablering af arbejdsgruppe herfor. Der kan ikke tilbydes økonomiske
støtte fra DSGH til etablering af arbejdsgruppen eller
dataindsamlingsarbejdet. Opfodrer til at det arbejdes på en løsning med mest
mulig genbrug af data ved direkte overførsel fra elektroniske patient
journaler. Gruppen bør orientere sig på SSTs hjemmeside vedr
bekendtgørelse om klinisk kvalitetsdatabaser og arbejde mod at opnå status
som sådan ( link: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-ogservices/om-de-kliniske-kvalitetsdatabaser )
ii. Vi har ikke hørt nyt vedr endoskopiudvalgets arbejdsgruppe vedr
koloskopiuddannelse. PHF rykker Per Ejstrup for svar.
c. Forskningsudvalget vedr november møde: HG fået tilbagemelding fra
forskningsudvalget der ikke er planlagt møde i nov, men måske januar 2019 i Kbh.
Haster dog med annoncering og udmelding og der mindes om at mødet ikke må
kollidere med andre DSGH møder samt at budget skal forelægges og godkendes af
BS før annoncering. HG orienterer formand for forskningsudvalget.
d. Y-DSGH sommermøde 2019: Budget godkendt
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e. Årsmøde udvalg: status for 2019 (suppl af LLG): Kritik punkter vedr
mødefaciliteter foreslås forelagt Munkebjerg i god tid før 2019 mødet. Der
planlægges uddeling af 2 firmasponsorerede uddannelses legater i 2019. Der kan
budgetteres med udgift til udenlandsk foredragsholder op til 10.000 kr. Pris for band
må afklares i årsmøde budget når det foreligger. Foreløbigt program på vej, muligt
klar til næste BS.
f. IBD-interesse gruppe: Foreløbigt program til planlagt IBD Netværksmøde i
forbindelse med ECCO 2019 forelagt og er indenfor rammerne af kommissoriet for
gruppen.
4. Faglige møder
a. Status fælles møde DKS 11 januar 2019
i. Justeret budget forelagt og godkendt. Der er sikret sponsorer. Mødeprogram
godkendt.
b. Marts/april møde: dato, lokale, emne; tovholder: EL-KT, intet nyt, men har ideer og
melder tilbage ved næste BS med forslag til emner/foredragsholder og dato
c. Maj møde: Århus, tovholder GEV forventer 8 maj. Emneforslag diskuteret
5. Økonomi/budget
a. Afregning/regnskab for årsmøde Munkebjerg 2018. GEV fremviser regnskab,
underskud mindre end budgetteret pga højt deltagerantal.
b. Mulighed for bestyrelseshjælp fra DADLs sekretariat: Fortsat intet respons fra
Lægeforeningen. PHF undersøger om LVS kan gå ind i sagen.

6. Opdatering af mødekalender/årshjul
a. Revision af mødedatoer 2019: Ændringer for fællesmøde med DKS og marts møde
flyttet til februar. Se opdateret mødekalender i dropbox.
7. Evt:
a. Forespørgsel om deltagelse i IBD study-group meeting fra ECCO. IBDinteressegruppen orienteres og repræsentant derfra deltager
b. Mødetilbud d 11 dec 2018 fra Lægeforeningen vedr sundhedsvæsnets tilstand. EL
deltager.
c. Valg til ESGE board; Endoskopi udvalget orienteres og beder dem tage stilling til
om de vil indstille kandidat (frist 4 februar 2019) og give tilbagemelding om evt.
kandidatur og vores anbefaling samt indstilling til ESGE hvis de ønsker.
d. Forslag fra Udd. Region Nord vedr udpegning af Junior inspektorer til de 3
videreuddannelsesregioner. Sat på dagsorden til næste BS
Med Venlig Hilsen
Henning Glerup
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