
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  i	  akut	  og	  generel	  kirurgi,	  18.	  januar	  2016,	  OUH.	  

	  

Til	  stede:	  Morten	  Togsverd-‐Bo	  (MT),	  Erik	  Zimmerman	  (EZ),	  Trine	  Lauridsen	  (TL),	  Hans–Friis	  Andersen	  (HFA),	  
Kim	  Bøgelund	  Laugesen	  (KBL),	  Lars	  Bo	  Svendsen	  (LB).	  

Afbud:	  Lone	  Sørensen	  (LS).	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  
Ingen	  kommentarer.	  
	  

2. Valg	  af	  referent.	  

KBL	  

3. Konstituering	  af	  den	  nye	  bestyrelse.	  
	  

4. Region	  nord	  er	  ikke	  vel	  repræsenteret.	  Særligt	  i	  forbindelse	  med	  kommende	  arbejde	  med	  
guidelines	  indenfor	  fagområdet	  og	  Region	  Nords	  indflydelse	  herpå.	  HFA	  og	  TL	  tager	  en	  uformel	  
snak	  med	  Lone,	  om	  hvordan	  vi	  kan	  hjælpe.	  Evt.	  skal	  der	  en	  mere	  formel	  skrivelse	  til	  Ålborg	  
Kirurgiske	  afdelings	  ledelse.	  
	  

5. Nyt	  fra	  formanden.	  DKS’	  hjemmeside	  har	  stået	  stille	  et	  stykke	  tid.	  Der	  er	  kommet	  en	  ny	  
administrator.	  Vi	  mangler	  at	  få	  uploadet	  målbeskrivelser	  etc.	  KB	  tager	  kontakt	  til	  Flemming	  Dahl	  
mhp.	  	  dette.	  Fagområdebeskrivelsen.	  Målbeskrivelse	  for	  området	  generelt	  samt	  ekspertområder.	  
Skal	  læses	  igennem	  og	  være	  færdigredigeret.	  Deadline	  er	  mødet	  med	  DKS’	  bestyrelse	  9.	  februar.	  
	  

6. 	  
a. Akut	  kirurgi	  –	  guidelines	  

	  
Sundhedsplatformen	  med	  tilgrundliggende	  guidelines.	  Regionsjælland	  Har	  skrevet	  for	  en	  
lang	  række	  tilstande,	  der	  umiddelbart	  kan	  rulles	  ud	  på	  resten	  af	  DK.	  Dette	  sendes	  ud	  i	  
forbindelse	  med	  referat.	  	  
	  

b. Herniekirurgi	  –	  guidelines	  foreligger	  ved	  herniedatabasen	  
Reelt	  ingen	  kurser	  i	  herniekirurgi	  	  i	  danske	  regi	  (fraset	  inguinal	  herniotomi	  i	  reg.	  midt.)	  HFA	  
afsøger	  aktuelt	  markedet	  og	  tager	  på	  et	  kvalificeret	  kursus	  i	  Tyskland.	  En	  mulighed	  er	  at	  
købe	  sig	  ind	  på	  et	  kursus	  dernede.	  Der	  er	  i	  målbeskrivelsen	  for	  ekspertområdet	  i	  herniologi	  
listet	  en	  række	  kvalificerede	  kurser.	  
	  

c. Traumatologi	  	  
	  
	  
	  



	  
7. UEMS	  –	  status	  

	  
Eksamen	  i	  Wien	  april	  2016.	  Økonomien	  skal	  følge	  kravene.	  Hvis	  afdelingen	  ønsker	  certificerede	  
læger,	  skal	  udgifter	  til	  certificering	  det	  tages	  fra	  afdelingens	  drift.	  
Log	  bogen	  er	  færdigredigeret	  og	  findes	  på	  nedenstående	  hjemmeside.	  
Uemssurg.org	  –	  emergensy	  surgery.	  
Århus	  er	  i	  gang	  med	  at	  føle	  sig	  frem.	  De	  regner	  med,	  at	  der	  skal	  sendes	  folk	  fra	  Århus	  til	  eksamen	  i	  
2017.	  
Aktuelt	  er	  ikke	  noget	  egentligt	  pensum.	  En	  bog	  er	  i	  trykken.	  LB	  giver	  besked	  når	  den	  er	  ude.	  
	  

8. DKS’	  årsmøde	  ’15.	  
Evaluering.	  Ingen	  anmærkninger	  til	  sessionerne	  fraset,	  at	  vi	  måske	  er	  lidt	  underrepræsenteret	  i	  de	  
korte	  indlæg.	  
Herniedatabasen	  skal	  fremover	  disponere	  en	  halv	  dags	  session.	  Hvis	  der	  er	  behov	  for	  mere	  eller	  
mindre,	  må	  de	  rette	  henvendelse.	  
	  

9. DKS	  9.	  Februar	  2016	  
Colonkirurgi.	  Alt	  akut	  colon	  kirurgi,	  uanset	  malignitet,	  skal	  ligge	  under	  AK,	  da	  det	  er	  indbefattet	  af	  
det	  akutte	  septiske	  abdomen.	  
ECV	  fagområdet	  skal	  inddrages	  ved	  større	  ventrikelkirurgi	  herunder	  re	  –	  perforationer	  etc.	  
Galdeblæreoperationer,	  herunder	  laparoskopisk	  stenfjernelse,	  m	  /	  u	  choledochotomi	  samt	  
choledochoskopi	  ligger	  under	  AK.	  Enighed	  om,	  at	  sanering	  af	  galdevejene	  herunder	  
stentanlæggelse	  ligeledes	  er	  et	  rimeligt	  felt,	  at	  varetage	  under	  akutkirurgien.	  	  
	  
Spy	  glass	  skal	  fortsat	  være	  en	  undersøgelse	  forbeholdt	  mistanke	  om	  malignitet	  og	  dermed	  
fagområdet	  HBP.	  
	  
	  

10. Til	  næste	  gang:	  
	  
Ved	  næste	  møde	  planlægges	  program	  til	  DKS	  
Evt.	  endoskopisession	  LB	  
Fagområde,	  målbeskrivelser,	  ekspertområder	  skal	  ligge	  klar	  inden	  9.	  februar	  2016.	  
	  
	  

Næste	  møder:	  	  

Marts	  

Der	  udsendes	  doodle	  meget	  snart.	  


