Dansk Hjerteregister
Der er i det seneste år kommet ny formand i form af kardiologisk overlæge Jens Flensted fra RH der
har taget initiativer til at reformere måden at berette på således at han ønsker det mere tematiseret.
Vi afventer stadig første rapport, men møderne har derfor i stigende omfang omhandlet områder i
stedet. Årsrapporten for 2014 vidste fortsat tilfredsstillende resultater i hele Danmark med
opdaterede og sikre oplysninger efter invasive kardiologiske og thoraxkirurgiske procedurer.
Lars Riber
Formand for DTS

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme
De to møder i år har omhandlet orientering af sammenlægningen af børnehjertekirurgien samt
påtænkt muligheden for sammenlægning af transplantationer. Men ellers har det mere handlet om
samarbejde imellem primærsektor og kardiologer og således ikke med direkte interesse for DTS.
Lars Riber
Formand for DTS

DRG-gruppen
I begyndelsen af det forgangne år virkede Sundhedsstyrelsen ikke interesserede i at lave en
gennemgribende revision af DRG-systemet men henover efteråret ønskede Sundhedsstyrelsen sig et nyt
DRG-system per januar 2016. Bestyrelsen arbejde derfor i samarbejde med kirurgisk forum på at få dette
udskudt for at sikre den mest optimale fremadrettede løsning, hvilket lykkedes med udskydning i hvert fald
til primo 2017.
DRG-gruppen bestående af Jesper Ravn (RH), Per Hostrup Nielsen (AUH) og undertegnede (OUH) afventer
således fortsat initierende møde med Sundhedsstyrelsen.

Lars Riber
Formand for DTS

Kirurgisk forum
Der har som vanligt været afholdt møde i februar og september.
Mødet i september handlede mest om fælles udbudsrunder og muligheder for at påvirke disse mhp. at
sikre optimale utensilier for patienterne, hvilket vi jo også havde inde på livet sidste år med udbudsrunden
omkring biologiske klapproteser i Vestdanmark. Derudover havde organkirurger travlt med at forsøge at få
fælles opbakning for specialet akut medicin, da de følte at de var overbebyrdede i vagterne med akutte
patienter, hvorfor de gerne ville have endnu et speciallægeberedskab før de skulle tilse en patient, hvilket
bl.a. DTS ikke kunne støtte op om, da DTS fortsat finder at speciallægen i front lige bag uddannelseslægen
er vigtig til sikring af hurtig optimal patientbehandling.
Andet møde handlede bl.a. om de forskellige foreningers håndtering af reklamer på egen hjemmeside, hvor
DTS har valgt linjen med hyperlink til sponsorlinks, medens andre selskaber føler sig presset til også at
lægge pop-up reklamer op for at sikre en indtjening. DTS bestyrelse finder denne vej uholdbar, da det vil
fjerne fokus for det givne materiale på den specifikke side, hvorfor DTS-bestyrelse hellere vil undvære
midler end at ændre procedure.
Derudover omhandlede mødet især om vores nye uddannelsesmæssigt yngre speciallægekollegaer, hvorfor
der fremadrettet vil arbejdes på etablering at egentlig struktureret efteruddannelse i flere specialer. DTSbestyrelse har endnu ikke haft henvendelser dets angående men vil følge udviklingen nøje indenfor
specialet og ved behov anmode uddannelsesudvalget om at se nærmere på denne problematik.

Lars Riber
Formand for DTS

Kirurgiske specialers fællesråd
Der har som vanligt været afholdt møde i februar og september.
Fokus i øvrigt på nye målbeskrivelser, kompetencekort og logbøger, der efterhånden alle er elektroniske og
hvor organkirurger har (gen-)indført antal udover kompetenceniveau, således at man først får
kompetencen underskrevet, når man har udført kompetencen x antal gange.
Fortsat problematisk at uddannelseslæger ikke melder afbud til kurser men blot ikke møder op.

Lars Riber
Formand for DTS

Perfusioneistskolen
Skolen har for nylig markeret sit 20 års jubilæum. Heraf har skolen de seneste 10 år kunnet berige
de studerende med en masteruddannelse. Masteruddannelsen gør det muligt for perfusionister at
starte ph.d studie, hvilket allerede en god håndfuld har gjort.
De studerende kommer primært fra Skandinavien, men i det omfang der har være plads, har vi også
optaget studerende fra andre lande.
Det hold som efter 2 års uddannelse slutter i sommeren 2016, er det hidtil største (21 studerende i
alt), har strukket skolens fysiske kapacitet til dens maksimale, og givet os den erfaring, at fremtidige
hold skal være lidt mindre. Vi forventer at dimmittere 16 nye perfusionister og 3 Master Upgrades i
juni 2016.
Tilmeldinger til næste 2-års periode viser fortsat stor interesse for og opbakning til skolen og der
kommer stadig flere ansøgere til fra lande uden for Skandinavien, så vi igen i år kommer til at
afvise ansøgere.
Det faglige niveau er højt og akademisk funderet, så tilbagemeldingerne fra de hjertekirurgiske
centre er meget positiv mht de studerendes akademiske tilgang til perfusionist-specialet.
Som meddelt sidste år, stoppede Hans Nygaard som forstander for skolen efter 19 år for at nyde sit
velfortjente otium.
Region Midt, som er administrativ vært og Aarhus Universitet, som er akademisk forankring for
skolen, har udpeget professor J. Michael Hasenkam som ny forstander.
Så perfusionistskolen lever og har det rigtigt godt.
J. Michael Hasenkam
Professor, dr. med.
Forstander for Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi

UEMS - Union Européene des Médecins Spécialiste
Igen i dette år har vi i UEMS regi arbejdet med oprettelsen af de nye board i klassisk thoraxkirurgi. Der er
fortsat ikke mange kandidater, men nok til at man fortsætter. Derudover er der ved at være kontakt med
gastroenterologerne, der har oprettet et board for øvre gastroentestinal cancer + jvf colorektal området –
med øsofagus, ventrikel og cardiacancer. Der har allerede været afholdt examination af ECS kirurger, i
UEMS regi. Hvorvidt dette er interessant for thoraxkirurger, arbejder vi vider på at finde ud af.
http://www.uemssurg.org/divisions/ecs-surgery/ebsq-examination og http://www.uems.eu/
Mette Siemsen

LVS - Lægevidenskabelige Selskaber
http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside
LVS er paraplyorganisation for 122 videnskabelige selskaber med 20.000 lægelige og 4.000 ikke-lægelige
medlemmer. LVS repræsenterer derved en meget stor del af de danske forskere inden for
sundhedsområdet. Forskningspolitik er derfor et kerneområde for LVS.
Årsmødet havde som tema: ER VI KRAVLET FOR HØJT OP I TRÆET?
Den stadigt stærkere specialisering og de korte indlæggelser sender for mange patienter på
ørkenvandring. Nu skal vi sikre sammenhængen
Den succesfulde gennemførelse af specialeplanen har givet markante fremskridt i behandlingen af svære
sygdomme. Men den sender også mange patienter på en ørkenvandring mellem højt specialiserede
supersygehuse og tilbud i kommuner og almen praksis, der ikke hænger sammen. Læs evt videre på
hjemmesiden.
LVS årsmøde 2017 bliver afholdt fredag den 20. januar 2017 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge,
København.
Mette Siemsen

FYDT
I 2015/2016 har FYDT afholdt et thoraxkirurgisk symposium i Odense. Temaet for symposiet var
”perioperative udfordringer” med fokus på hjertesvigt og mekanisk støtte (Empella/ECMO), anæstesi af
udfordrende lungekirurgiske patienter, osteosyntese af costafrakturer samt teoretisk og praktisk ULdiagnostisk af den akut dårlige patient. Arrangement var en stor succes med 20 deltagere fra alle 4 centre.
Desuden har FYDT fået genoprettet og opdateret en Facebook-side med henblik på at gøre foreningen
mere synlig og tilgængelig via de sociale medier samt sikre bedre annonceringen af relevante
arrangementer og kurser for yngre danske thoraxkirurger.
Det er FYDTs klare målsætning at afholde minimum et fagligt arrangement årligt, som hver andet år skal
være et forskningsmøde, der skal fremme erfaringsudvekslingen og stimulere fremtidige projekter mellem
de 4 thoraxkirurgiske centre.
Michael Stenger (Formand)

