
 

Referat 
 
Møde vedr. fagområder i Dansk Kirurgisk Selskab 
 
Fælles møde onsdag d 10-10-2012 kl 12-16 på Hilton Copenhagen Airport Hotel, Ellehammervej 
20, 2770 Kastrup. 
 
Inviterede deltagere: 
Fagområdebestyrelserne i ECV, CRC, HPB, Generel kirurgi, Børnekirurgi samt DMKS. 
Uddannelsesudvalget under DKS 
Dimmensioneringudvalget under DKS 
Niels Qvist (LVS næstformand) 
DKS bestyrelse 
 
Deltagere:  
Hans Rahr (Vejle, DCCG) Ove Bendtsen (Slagelse DCCG) Mogens Sall (Ålborg HPB) Jørn Aaseby (Esbjerg, Generel) 
Thomas Boel (Herlev, Generel) Lars Rasmussen (Odense, Børnekir/ Uddannelsesudvalg), Randi Beier Holgersen 
(Hillerød Udd. Udvalget) Claus Hovendal (Odense ECV) Frank Svendsen Jensen (Ålborg, DCCG) Ole Thorlacius-
Ussing (Ålborg, DCCG) Mette Trine Lærche (Århus Generel kir), Pål Wara (Århus, DKS) Lone S Jensen (Århus ECV) 
Peter Rasmussen (Århus DCCG) Ole Roikjær (Roskilde DCCG) Astrid Boilesen (Hvidovre, DKS), Jørgen Thorup (RH, 
Børnekir), Charlotte Mollerup (RH,DMKS) Nina Kvist (RH, Børnekir) Emma Possfelt (Hillerød, Udd udvalget) Nis 
Schlessinger (Slagelse, DKS) Søren Laurberg (Århus DCCG) Anders Fischer (Herlev, DCCG) Steffen Rosenstock 
(Hvidovre DCCG) Michael Sørensen (Hvidovre DCCG) Jens Peter Garne (Ålborg, DMKS) Henrik Flyger (Herlev, 
DKS) Per Gandrup (Ålborg, DKS) Referent: Jesper Durup (Odense DKS). 
  
   
   Velkomst, præsentation og gennemgang af DKS forventninger til dagen: 
  

Der ønskes etablering af fagområder for at sikre høj faglighed og kvalitet. 
 Herunder fælles definitioner, uddannelse, kollegialitet, efterudd, årsmøder, 

repræsentation i styrelser, etablering af arbejdsgrupper, præsentation i medier mv. 
 Aktuelle fagområder: Kolorektal, Børnekiruri, Mamma, Generel Kirurgi, ECV,HPB. 
  

På DKS mødet 4.10.11 blev besluttet: 
Generelt: Efter 6 år uddannelse i kirurgi, 2 årig fagområdeuddannelse. 
Ekspertområder (område der kræver snævre specifikke kompetencer): avancerede 
hernier, avanceret endoskopi, leverkir, fundoplikatio, bariatrisk kir. 
 
Kan der åbnes for at starte på fagområdeudd inden afslutning af 
specialuddannelsen.? Kræver formaliseret målrettet udd. elementer (kompetencer) 
inden afslutning af speciallægeudd. 
  
Det påpeges at stillingsmassen af afdelingslæger ikke er arangeret således at der kan 
etableres uddannelsesstilinger. Yngre læger har afvist muligheden for etablering af 
specifikke tidsbegrænsede uddannelsesstilinger. 
 
Regionerne ønsker generalister og ikke specialister, det kan derfor være vanskeligt at 
regionerne til at acceptere fagområde modellen.Vi vil dog fortsat argumentere for at 
med modellen skabes den nødvendige kvalitet i kompetencerne.  
 
Forslag om at etablere en fælles Nordisk Fagområde uddannelse, der stukturmæssig 
kunne være sammenlignlig. Det vil blive taget op i Nordisk krurgisk forening som 
DKS har møde med primo 2013. 
 



Der vil blive behov for ensartede vedtægtsskabeloner for hvert fagområde. 
  
 Ved generalforsamlingen nov 2013 vil strukturen blive fremlagt og diskuteret. 
 
 
 Præsentation af fagområderne og gennemgang af fagområdebeskrivelser, herunder 

afgrænsning mellem fagområderne (afklaring af evt overlappende 
sygdomskategorier og ikke inkluderede sygdomskategorier) 

   
Beskrivelse af fagområder og uddannelse bør afstemmes i forhold til de nationale 
behov, herunder antallet af operationer, tilgængelighed af operationer, forskning 
indenfor den tidsramme der er tilgænglig.  
Beskrivelserne bør inkludere en vægtning af kompetencerne (credit point system). 
Spørgsmålet er om man skal anvende CME systemet og anvende internationale mål. 
Der bør udformes fagområdebeskrivelser i ens skabeloner. Videreuddannelsens 
skabeloner kan med fordel bruges. Uddannelsesudvalget (her v. Lars Rasmussen, 
Randi Beier vil foreslå en skabelon og sende til DKS). 
 
Deadline for færdiggørelse af fagområderne: 31.12.2012 
 
 
Generel kirurgi: Gruppen ønsker en diskussion om hvilke områder de er under den 
generelle kirurgi, og hvilke der berører den akutte kirurgi. De område skal som en 
følge heraf trækkes ud af øvrige fagområder. Der vil bliver overlapsfunktioner der 
skal foregå i samarbejde.  
Det foreslås at akutområdet beskrives deltaljeret, herunder uddannelsen i specifik 
akut orienteret billeddiagnostik mv. 

 
Inddragelse af fagområderne i DKS bestyrelse – ændring af den aktuelle 
bestyrelsessammensætning. 

   
Forslag om at formanden for fagområdet deltager i DKS bestyelse 3-4 gange årligt. 
Bedes diskuteret i de nuværende fagområdebestyrelser. 
 
Der er enighed om holdning om at de kirurgiske områder holder sammen, og står 
mere styrket ved at udtale sig om kirurgiske spørgsmål. Formanden der er 
repræsenteret i selskabet bør være kirurg.  
Bestyrelsen skal fortsat være fundamenteret i generalforsamlingens beslutninger om 
regler og vedtægter om bestyrelsens sammensætning både indenfor fagområder, 
geografisk, uddannelsesmæssigt .   
 
Fagområdernes økonomi 

   
DKS er overordnet økonomisk organ, men kan økonomisk ikke bære den totale 
økonomi i fagområderne. Der er stemning for at økonomien styrkes af en 
kontingentforhøjelse i DKS. Bestyrelsen kigger på en økonomisk løsning. 

 
Årsmøde 2013 

   
Sessionerne på årsmødet ønskes på fagområde niveau, således at områderne 
arrangerer emner, foredrag mv. 

   



Fagområderne bedes melde tilbage til Astrid Boilesen eller Pål Wara, hvilke områder 
og emner der ønskes på næste årsmøde. Deadline 1. december 2012. 

 
Dimensionering i Kirurgi og i Fagområderne. 
Overvejelserne omkring kirurgiske dimensionering fremlagt. Der er stor usikkerhed 
omkring antallet af operationer og andre opgaver. Definition af de mangeartede 
kirurgiske opgaver kunne være ønskeligt.   

 


