
Beretning til DKS Generalforsamling 9. november  2017  vedr. DKS  repræsentation i 

UEMS Section of Surgery. 

DKS er i UEMS ( Union Europenne des Medecins Specialistes ) Section of Surgery  repræsenteret af Lars Bo 

Svendsen og Jesper Durup. Der er siden sidst generalforsamling afholdt to møder. 

Vi har i 2016-17 arbejdet yderligere på at styrke netværket og indflydelsen i UEMS Section of Surgery. Og 

inviterede derfor  til Sektionsmøde i København Maj 2017. Mødet var en stor succes med deltager fra 

størstedelen af de Europæiske land. Udover  business mødet stod DKS for en faglig dag hvor vi bla. 

præsenterede den Danske model i forhold til specialeplan, uddannelse og databaser under overskriften: 

Hvordan bedres kvaliteten i Kirurgi. 

Man har arbejdet videre med etablering af elektroniske eksaminer, samt diskuteret muligheden for en 

fælles eksamen som afslutning af speciallægeuddannelsen. Det såkaldte Joronimo koncept. 

I forhold til de Danske interesser findes der nu mulighed for certificeringer indenfor alle vore definerede 

fagområder og de første danskere er blevet UEMS certificerede i akutrkirurgi.  I ECV området er der 

betydelig fremgang med flere både danske og udenlandske certificeringer på plads. ECV bestyrelsen har 

dansk repræsentation, hvilket bla. betyder at det curriculum der certificeres efter er godt tilpassede de 

Nordiske forhold. 

Målet er at fortsætte med at påvirke UEMS til at få samme struktur i indholdet af fagområder som de 

Nordiske lande, således at systemet kan anvendes til retvisende certificering af Danske Kirurger. En fælles 

europæisk fagområde eksamen sikrer en vis ensartethed i kompetenceniveauet for speciallæger i kirurgi og 

det forhold at vi kan afholde fælles europæiske eksaminer gør processen rationel specielt ved de mindre 

fagområder som ECV og HPB. 

Vi opfodrer alle kirurgiske speciallæger til at søge en Europæisk certificering, så man kan dokumentere sit 

specialistkompetenceniveau og vise befolkningen at Danske Kirurger  har et kompetenceniveau, der som 

minimum matcher andre europæiske specialister 


