Referat fra
Generalforsamling i DSPR.
Ordinær generalforsamling i DSPR d. 8. maj 2015.
Afholdes på Panum Instituttet efter forårsmødet kl. 16.10
1) Velkommen ved formanden
Lisbet Hølmich byder velkommen.
2) Valg af dirigent
Morten Bischoff vælges som dirigent og han konstaterer at generalforsamlingen er
rettidigt indkaldt.
3) Formandens beretning
Lisbet fremlægger beretning for det forgangne år. Se beretningen på hjemmesiden.
Efter enkelte afklarende spørgsmål godkendes beretningen.
4) Nye medlemmer
Der er 8 nye medlemmer og 2 nye firmamedlemmer.
Jørgen Pless fra Odense døde i december. Vi mindes Jørgen med et minuts stilhed.
5) Regnskabsaflæggelse og fastsættelses af kontingent
Line Breiting fremlægger regnskabet og dette godkendes.
Kontingentet fastsættes uændret.
6) Beretning fra diverse udvalg
Uddannelseudv.: der kommer et nyt HU-forløb i Nord til 1/9-15 og hvis
speciallægemanglen skal imødekommes skal der yderligere udvides med 1-2/år i en
årrække. Der gøres fra udvalget opmærksom på om de Nordiske kurser kan rumme det
øgede antal uddannelsessøgende. Dette vil blive undersøgt.
UEMS/EBOPRAS: Jens Jørgen Elberg fremlægger rapport. Dette er fagforeningen der
udgiver retningslinjer i forhold til uddannelse, akkrediterer afdelinger og afholder
eksamen.
ESPRAS: (JJE) dette er det videnskabelige selskab der afholder kongres hvert 4. år, næste
gang på Cypern i nov. 2018.
Organisationens bestyrelse er inddelt i regioner og vi er med i Nord, JJE sidder i
bestyrelsen. Der er gang i en revision af lovene. Desuden gives der midler til fellowships
af 3.mdr.s varighed.
DBCG: der skal igangsættes en revision af retningslinjerne for mammarekonstruktioner,
bl.a. arbejdes der med billeddokumentation.
ISPRAS: Krzyszof Drzewiecki aflægger rapport. Det er ren kaos, da det firma der stod bag
økonomi og drift ikke har levet op til opgaven. Kongressen i Wien er aflyst og det
foreslås at selskabet opløses for at få styr på det hele. Det er så meningen at der skal
laves et nyt selskab. Vigtigt at vi ikke betaler kontingent så længe det hele er så usikkert.

Nordisk Forening: Martin Heje og Jennifer Drejø deltager fra DK. Der er kongres i
Uppsala i 2016 og i Danmark i 2018, så det er ved at være tid så småt at starte med
forberedelserne.
DMG: (Lisbet) Årsrapporten for 2014 er på trapperne i høring. Det nye
opfølgningsprogram skal starte ud 1. september. Formentligt vil Regionerne indkalde til
for at høre om hvordan vi griber det an. På næste DMG-møde i juni skal det diskuteres
hvordan afdelingerne skal/kan gribe det an.
DRG: Søren Partoft trækker sig fra udvalget. Det er bestyrelsen der udnævner, og den
beder Rigshospitalet om at finde en repræsentant, da vi vil have repræsentanter fra alle
afdelinger. Der er en revision af hele systemet i gang og derfor er der ikke korrektioner i
2016, men der arbejdes frem mod et nyt system til 2017. der vil blive indkaldt til et
møde i SST/Seruminstituttet.
Videreuddannelsesudv.: vi skal have fokus på om der uddannes speciallæger nok, ikke
mindst set i lyset af flere tilknyttes mammakirurgien. Det vil formentligt være
vestdanmark der skal bære byrden (og med start Aarhus/Aalborg fra 2015).
Der er forslag om at mammakirurgien udvides i common trunk således at tiden til
certificering til mammakirurg kan afkortes. Endvidere bemærkes det at vi ikke skal
afkorte common trunk, men derimod arbejder mod en ordentlig uddannelse. Der kan
sagtens trækkes på det private og de er interesseret, hvis der findes en økonomisk
model. Man kan også tænke på at benytte basisafdelingerne, når blot der sikres 2 år på
en højt specialiceret afdeling.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen, et uddannelsesøgende yngre medlem
for Line Breiting, der bliver speciallæge og Gitte Hougaard (sekretær) er på valg og kan
ikke genopstille.
Der er kun indsendt et forslag til Yngre læge medlem så Ida Felbo Paulsen vælges
direkte.
Der er rettidigt indmeldt 3 kandidater til den anden post:
Christian Bonde, Michael Rose og Tine Damsgaard. Der afholdes derfor skriftligt
afstemning. Kandidaterne får hhv. 6, 10 og 25 stemmer. 2 er blanke og 2 ugyldige.
Tine Damsgaard bliver valgt.
8) Valg til diverse poster
Valg af revisor (Christian Bonde ønsker ikke at fortsætte)
Der er ikke på forhånd indmeldt kandidater. Gitte Hougaard vil gerne tage posten og
vælges.
9) Indkomne forslag
a) Kliniske retningslinjer (fra bestyrelsen)
Der indgives forslag til SST hvilke kliniske retningslinjer der kunne udarbejdes.
SST vælger selv hvilke de vil støtte. Det er tidskrævende og omfattende, men til
gengæld er der økonomi og sekretærhjælp bag. Bestyrelsen foreslår at vi i stedet
nedsætter interessegrupper om forskellige emner som man så kan melde sig til.
Der synes at være opbakning til dette. Emner vil blive opslået på hjemmesiden.
b) Landsdækkende plastikkirurgisk vejlederuddannelse (fra udd.udv./bestyrelsen)
Alle synes det er en god ide med en mere specialespecifik vejlederuddannelse.
Jørgen Hesselfeldt er primus motor og der vil komme et opslag efter
sommerferien.
10) Efterårsmødet bliver afholdt på Hindsgavl slot d. 2. - 3. oktober 2015, emnet vil være
Traumer
Der er ikke yderligere og dirigenten takker for ”god ro og orden”.

Ref. Gitte Hougaard

