
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde,	  19.	  august	  2013,	  OUH.	  
	  
Tilstede:	  Thomas	  Boel,	  Trine	  Lauridsen,	  Erik	  Zimmerman,	  Jørgen	  Åseby	  og	  Kim	  Bøgelund	  Laugesen.	  
Afbud:	  Lars	  Bo	  Svendsen,	  Hans	  Friis-‐Andersen.	  	  
	  

1.	  Dansk	  Kirurgisk	  Selskabs	  årsmøde	  i	  november.	  	  

Generel	  kirurgi	  er	  repræsenteret	  med	  2	  sessioner	  af	  hver	  halvanden	  time.	  Trine	  Lauridsen	  og	  
Morten	  Bay-‐Nielsen	  er	  primus	  motor	  på	  sessionerne.	  

1.	  session	  bliver	  et	  oplæg	  til	  kirurgens	  rolle	  i	  FAM.	  Morten	  Bay	  har	  til	  opgave	  at	  lave	  et	  program	  og	  
finde	  en	  chairman.	  

2.	  session	  er	  inddelt	  i	  3	  oplæg.	  

	   1.	  Konservativ	  behandling	  af	  akut	  cholecystit	  

	   2.	  Eksplorativ	  laparotomi	  

	   3.	  Den	  akutte	  patient	  med	  intern	  herniering	  efter	  gastric	  bypass.	  

Herniedag	  om	  lørdagen.	  

	  

2.	  Status	  på	  fagområdebeskrivelsen.	  

Endelig	  godkendelse	  af	  Fagområdebeskrivelsens	  lay-‐out.	  	  

Målbeskrivelsen	  redigeres.	  	  

1. Første	  afsnit	  skal	  omformuleres,	  så	  der	  kan	  blive	  en	  bredere	  vægtning	  af	  de	  kompetencer,	  
der	  forudsættes,	  for	  at	  kunne	  blive	  optaget	  på	  uddannelsen.	  Formuleringen	  vægter	  
videnskabeligt	  arbejde,	  antal	  publikationer	  etc.	  højt,	  men	  relevante	  ansættelsesforløb,	  
undervisning,	  kurser	  osv.	  bør	  ligeledes	  være	  adgangsgivende.	  	  

Trine	  vil	  arbejde	  på	  en	  ny	  formulering	  af	  afsnittet	  og	  sende	  det	  til	  Thomas	  snarest.	  

	  

2. Det	  fremgår	  af	  den	  nuværende,	  at	  for	  at	  opnå	  godkendelse	  som	  akut	  og	  generel	  kirurg,	  skal	  
man	  have	  foretaget	  et	  givent	  antal	  indgreb	  X	  antal	  gange.	  Enighed	  om,	  at	  dette	  ikke	  er	  
ensbetydende	  med,	  at	  der	  er	  opnået	  rutine.	  Rettes	  til	  en	  kombination	  af	  en	  operationsliste	  
samt	  en	  skriftlig	  godkendelse	  fra	  ansættende	  afdeling	  om,	  at	  man	  har	  opnået	  rutine	  med	  
indgrebet.	  Logbogsprincippet,	  som	  det	  er	  kendt	  fra	  hoveduddannelsen	  i	  kirurgi.	  

	  

3. Overgangsbestemmelser	  mhp	  certificering	  for	  erfarne	  kirurger.	  



Følgende	  skal	  være	  opfyldt	  før	  certificering	  kan	  opnås:	  	  

  
 

• Speciallæge i kirurgi eller kirurgisk gastroenterologi gennem 2 år.  
• Beskæftiget på afdeling med akutindtag i mindst 2 år indenfor de sidste 5 år. Herudover skal 

man tillige have haft en vagtbærende funktion. 
• Dokumenteret forskningsaktivitet indenfor fagområdets grænser. 
• Gennemført/bestået de i målbeskrivelsen obligatoriske kurser. 
• Rutineret i målbeskrivelsens operative krav. 	  

3.	  Ekspertområde	  	  

1. Avanceret	  endoskopi,	  Lars	  Bo.	  
2. Avancerede	  hernier,	  Hans	  Friis-‐Andersen.	  
3. Traumatologi,	  Thomas	  Boel	  og	  Lars	  Bo.	  

Arbejde	  på,	  at	  udkast	  til	  beskrivelserne	  er	  klar	  til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  

	  

4.	  Samarbejde	  med	  udlandet.	  	  

På	  Thomas	  Boels	  sidste	  tur	  til	  Afghanistan	  fik	  han	  kontakt	  til	  Mark	  Midwinter,	  kirurg/professor	  fra	  
Birmingham.	  Parallelt	  med	  DK	  er	  de	  i	  England	  i	  gang	  med	  at	  udarbejde	  et	  lignende	  fagområde.	  
Mark	  og	  Thomas	  aftalte	  at	  udveksle	  erfaringer,	  og	  vi	  sender	  vores	  udkast	  af	  fagområde	  og	  
målbeskrivelse	  som	  inspiration	  til	  England.	  I	  civilt	  regi	  i	  Birmingham	  udbyder	  de	  kurser	  indenfor	  
den	  akutte	  kirurgi,	  der	  kunne	  være	  interessante	  for	  bl.a.	  danske	  kirurger	  i	  hovedudannelsen	  og	  
muligvis	  tidligt	  i	  fagområde	  uddannelsen.	  Generel	  kirurger,	  der	  har	  tilknytning	  til	  det	  danske	  
forsvar,	  vil	  muligvis	  kunne	  få	  finansieret	  disse	  kurser	  via	  Forsvaret.	  

	  

5.	  Database	  

Hvidovre	  og	  Herlev	  har	  hver	  oprettet	  en	  database	  og	  er	  i	  gang	  med	  at	  opgøre	  outcome	  efter	  
eksplorative	  laparotomi	  for	  de	  sidste	  5	  år,	  databaserne	  skal	  herefter	  bruges	  prospektivt.	  

Der	  skal	  arbejdes	  på,	  at	  Århus	  og	  Odense	  kommer	  med.	  

	  

6.	  Fremtiden	  

Det	  vil	  være	  hensigtsmæssigt,	  at	  bestyrelsen	  bliver	  bredt	  repræsenteret,	  og	  det	  vil	  være	  godt	  at	  få	  
Ålborg	  repræsenteret	  i	  bestyrelsen.	  

Der	  skal	  udarbejdes	  guidelines	  indenfor	  de	  enkelte	  sygdomskategorier.	  



Valg	  af	  bestyrelse	  på	  DKS'	  årsmøde?	  

Vi	  har	  i	  overgangsperioden	  nedsat	  en	  relevant	  bestyrelse.	  Formelt	  skal	  alle	  
fagområdebestyrelserne	  vælges	  på	  generalforsamlingen,	  hvor	  der	  vil	  være	  mulighed	  for	  alle	  at	  
stille	  op.	  Det	  plejer	  dog	  ikke	  at	  være	  nødvendigt	  med	  valg,	  da	  der	  sjældent	  stiller	  flere	  op	  end	  der	  
er	  behov	  for.	  Når	  dagsorden	  for	  Generalforsamlingen	  sendes	  ud,	  vil	  folk	  blive	  opfordret	  til	  at	  stille	  
op	  ved	  at	  melde	  sig	  til	  sekretariatet.	  

	  

Næste	  møde	  bliver	  i	  december.	  Dato	  og	  sted	  følger.	  


