
Referat bestyrelsesmøde Akut Kirurgi. Odense 8. Okt. 2018 
 
 
Genopstilling: Lars (genopstiller ikke), Hans Og Trine er på Valg - og 
genopstiller, der er kommet en opstiller efter DKS har sendt ud: Emma Possfeldt 
(RH), men jeg forventer der kommer et par ansøgere mere 
Emma Possfeldt-møller stiller op. - opslaget ligges på hjemmesiden og 
facebook. 
  
Traumegruppen, status og relation - afventer møde i bestyrelsen (dette er 
udsat til og Lars har skrevet kommentarer i mail tidl.) 
 
DKS årsmøde - detail plan for dagene: overblik over sessioner; hvem tager sig 
af hvad - hvornår holder vi møde  
 
Situation DKS formandskab.  - mange udsatte møder og næstformand går af, 
usikkert hvor formanden er. der er møde 11/10 hvor vi formentlig bliver klogere. 
 
Akut Kirurgi databasen (RKKP) 
Styrer gruppe møde i December - prøver at koordinere indsatsen inden for 
Akutkirurgi mellem Nationale kliniske retningslinier, Læring- Kvalitet og udvikling 
under Danske regioner og Databasen. 
- der kommer særskildt mail om indikator valg, strategi. og 
inklusions/eksklusions kriterier 
 
Styrelsen for patientsikkerhed - udvalg for udvælgelse af indikatorer for tilsyn: 
Torsdag	  den	  1	  november 
	  Formålet	  med	  mødet	  er: 
	  1.      Gennemgang	  af	  målepunkter,	  herunder	  evalueringsmetode 
	  2.      Beslutning	  omkring	  hvilke	  afdelinger	  og	  patienter	  der	  skal	  indgå	  i	  tilsynet 
	  3.      Gennemgang	  af	  varslingsbrev. 
 
Konference liste - vedligehold fremadrettet (navne på) - AP Skovsen gør det 
 
Nationale Kliniske retningslinier status v Line- forsinkede, men det går frem 
ad, Rammerne er meget metode fokuserede, men passer dårligt til et område 
med dårlig evidens. Der er udvalgt 5 spørgsmål, Evidens for; EPI, 
Fascielukning, Akutkirurgi pakke (care bundles), Antibiotika på mistanke alene 
om mulighed for stor kirurgi, avanceret hæmodynamisk monitorering. Sigter på 
resultat i November 
 
eventuelt: 



Akut medicinsk speciale; vi mener fortsat der er behov for dialog og monitorering 
af den kirurgiske patient i Akut modtagelsen og Udviklingen af specialet på den 
abdominal kirurgiske front. Vi mener fortsat der er behov for opkvalificering af 
kompentencerne for modtagelsen af de abdominale patienter  
 
Fellowships - opdatering på status i Århus og KBH - Der mangler fortsat rammer 
og at de er på plads og overholdes. 
Liste over fremtidige kandidater til UEMS EmSurg   
	  


