Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Dagkirurgi 22.09.2016.
Tilstede: Alle
Der tages nye billeder til hjemmesiden.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes.
Årsmøde 2017: Brainstorm:
• Udstillere: Vi vil lade det være op til udstillerne om de vil være der en dag eller to.
Prisen vil være den samme. Muligvis en alternativ udstilling lørdag formiddag?
• Postere: Annoncering efter dette slås sammen med annoncering efter frie foredrag. Vi
annoncerer snarest i nyhedsbrevet at vi gerne vil have frie foredrag og postes allerede
nu. Reklamerer også på Facebook og på hjemmesiden.(Marie-Louise)
• Hindsgavl kontraktopfølgning. Helle vil kontakte dem for en ny kontrakt, vi har en
forhåndsreservation for 2017. Skal årsmødet 2018 holdes på Hindsgavl eller skal vi
finde et andet sted? Hvor meget vil vi betale? Helle undersøger alternativer. Årsmødet
2018 vil vi gerne afholde en weekend i april.
• Program, hvad har vi: Tema for fredag formiddag: På patientens præmisser? Vi
undersøger hvilke oplægsholdere der egner sig. Der foreslås Githa fra
Regionshospitalet Horsens som patient? (Iben spørger). Jacob Kjellberg
sundhedsøkonom ? En fra sundhedsudvalget HS,(Hanne spørger) en sundhedsperson?
Vi går alle i tænkeboks med input til fredag formiddag. Fredag eftermiddag: Nye
tendenser indenfor smerte og kvalmebehandling? Jan Mick Jensen Århus(Ole spørger).
Hvilke kompetencer kræves der på dagkirurgisk afdeling af læger og sygeplejersker
oplægsholdere til dette? Hanne laver et udkast til program. Der skal laves en appetizer
til alle programpunkterne. Underholdning: Geo? Iben og Carina undersøger emner. Vi
forsøger os med en DJ til om aftenen, Carina undersøger nærmere. Fri foredrag lægges
lørdag formiddag, hvis vi får pladsproblemer presser vi nogen ind fredag også. Som det
sidste indlæg foreslås Lone Brix fra Horsens som er ved at være færdig med sin Ph.D.
DSDK tovholder for kliniske vejledninger/rekommandationer. Udsættes til næste møde. Indtil
da vil bestyrelsen undersøge hvad der findes fra IAAS og hvis der er relevant oversætte det til
dansk.

