
Referat	af	møde	i	certificeringsudvalget	

Torsdag	d.	19.	marts	2015	14-17	
 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Udarbejdelse af procedure til fremtidig certificeringsprocedure 

a. Krav til materiale, bilag m.v.  
b. Ad hoc certificering eller samlet feks 2 x årligt? 

3. opdatering og evt. omskrivning af kompetencekravene 
4. Skal afdelinger godkendes til udd i fagområdet? 
5. status på fellowships  
6. status på UEMS  
7. Skal vi lave noget der ligner mammakirurgernes certificeringsprocedurer 

Til stede : Ole Thorlacius-Ussing, Peter Rasmussen, Ole Roikjær. 

Afbud: Hans Rahr, Tommie Mynster, Per Vadgaard. 

 

Ad 1: Ole Roikjær valgtes til begge dele 

Ad 2: A Kravene blev sat til :  fyldestgørende CV med angivelse af ansættelser 

  Operationslister 

  Udtalelser fra relevante kolorektale afdelinger 

          B Man enedes om certificeringsmøder 2 gange om året. Fandt det hensigtsmæssigt at afholde 
møderne i forb med Colorectal day i Århus (juni) og Årsmødet (november). Det er ca med ½ års mellemrum 
og dækker både Øst og Vest. 

Ad 3: der var enkelte rettelser i uddannelseskravene, primært at der ikke skelnes mellem kolorektal og 
rektal kirurg. Extirpationerne reduceredes i antal fra 15 til 10 – altså de superviserede. Under BDI 
reduceredes strikturplastik fra 5 til 3. Under proktologien flyttes prolaps til assisterede indgreb. 
Uddannelseskravene vil blive rettet til – også mht. opsætning – og derefter sendt til godkendelse i 
bestyrelsen. 

Denne samt en ’instruks’ for ansøgning om certificering vil blive lagt på DKS hjemmeside under det 
kolorektale fagområde. 

Ad 4 Vi finder ikke der er hjemmel til at godkende afdelinger til uddannelse i fagområdet. 

Ad 5 Der kører 1 2-årigt fellowship i UddRegion Syd samt 3 i UddRegion Nord. I Øst er der os bekendt ingen 
formaliserede fellowships. 



Ad 6 DKS har to pladser i UEMS, ingen af dem er fra det kolorektale fagområde. Vi skal forsøge at få en af 
pladserne via DKS – når og hvis det bliver muligt. 

Ad 7 Blev ikke nærmere diskuteret men i kraft af det ovenstående med en ’certificeringspakke’ går vi i den 
retning. 

Ad 8 Evt. 

Der var ønske om at have en liste af certificerede kolorektale kirurger på hjemmesiden, gerne med 
oplysning om bestået UEMS eksamen hvis den enkelte indvilligede. Kunne måske virke som incitament for 
at tage den eksamen, som er ønskværdig men ikke et formelt udd. Krav. 

Behovet af nye certificerede kirurger er i flg tarmkræftrapporten ca 10 om året, fordelt med 3 i 
hovedstaden, 1 på sjælland, 1 i nord, 2 i syd og 2 i midt.  

Vi diskuterede emner til årsmødet, Det havarerede abdomen kunne være en mulighed og kunne gå i tråd 
med andre komplikationsindlæg til årsmødet. Hillingsø og generalsekretæren skal kontaktes mhp evt 
koordinering. Vil også blive bragt op på DCCG kirurgmødet i april mhå at få andre forslag. 

Endelig diskuteredes kort hcad der skal ske i fagområdet, der er ingen presserende nye retningslinier. Det 
overvejedes om et kursus kunne stables på benene – specielt rettet mod en UEMS eksaminering, hvor det 
tilsyneladende er det videnskabelige er dumper folk. 

 

 

Ole Roikjær 


