
Referat: DSAF generalforsamling 15. November 2019 

 

1) Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Bjørn Richelsen 

Referent: Thomas Meinert Larsen 

 

2) Formandens beretning 

DSAF skal give plads til forskellige faggrupper med fælles interesse. 

Afholdt 4 møder i bestyrelsen 

Forårsmøde april + september 2019 (begge velbesøgt) 

Bød på ECO 2022. Vandt ikke. 

Vi kan byde på ECO2023. Vi har budt ind. 

Prøver at udsende flere nyhedsbreve + opdatere på Facebook 

Forsøger at etablere tættere kontakt til selskaberne i Norge og Sverige. 

Vi planlægger 5 rejselegater til ECO Maj 2020 (kommer med i nyhedsbrevet) 

Nyvalgt sekretær udtrådte, og vi måtte fordele opgaver. 

Aktive omkring anbefalinger fra SST omkring Kommunernes rolle i forebyggende behandling af 

svær overvægt  

Har givet input til National Klinisk Retningslinje NKR Fedmekirurgi, men har ikke vurderet at der er 

behov for opdatering. 

Har givet input til Medicin-opdatering (Berit). 

Har givet input til Fedmekirurgi database styregruppe (Sigrid) 

 

Spørgsmål/svar: Videnscenter/vidensråd omkring adipositasbehandling er måske på vej til 

etablering. Der skulle være bevilget 10 Mio. DKK til formålet. En fordel hvis DSAF får en aktiv rolle i 

forhold til et sådant videnscenter/vidensråd. 

 

Spørgsmål/svar: Christiansborg-høring 13/11 arrangeret ved overvægtsalliancen. DSAF var ikke 

repræsenteret som oplægsholder, eftersom arrangørerne ikke eksplicit havde adspurgt de 

respektive videnskabelige selskaber om at være oplægsholdere. 

 

3) Regnskab 

Godkendt. 

 

4) Medlemsliste 

230 medlemmer (ekstra 21 medlemmer siden sidste generalforsamling). Man opfordres til at 

kontakte lægeforeningen.dk hvis man ikke modtager nyheds-emails (gælder også for ikke-læger). 

 

5) Kontingent 

Foreslår fastholdelse af kontingent. Vedtaget. 

 

6) Rapport fra eventuelle udvalg 



Berit har været kontaktperson for DSAF i forhold til ”Nationale Rekommendationsliste for medicin 

til Type-2 diabetes” i Almen Praksis. Jens-Christian Holm forventes at overtage rollen fra Berit. 

 

7) Valg til bestyrelsen 

Lise & Berit genvalgt. 

Ny kandidat: Nils Jørgensen (Hvidovre Hospital), har skrevet PhD om gastric bypass.  

Valgt. Klapsalver. 

 

8) Eventuelt. 

Thorkild: Foreslår at øge interaktion med nærliggende selskaber, DES osv. mhp. fælles aktiviteter. 

Jens Bruun: DES afholder Behandlingsvejledningmøder (NBV-møder): Her har man besluttet at 

lave en ny national vejledning for ”Nonkirurgisk behandling af svær overvægt”.  

Thorkild: Forslag om at arrangere foredrag om neuroleptiske lægemidler og effekt på fedme.  

 

 

 

 


