
Akut	  og	  General	  Kirurgi	  
	  
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde,	  11.	  december	  2013,	  OUH.	  
	  
Tilstede:	  Thomas	  Boel,	  Trine	  Lauridsen,	  Erik	  Zimmerman,	  Hans	  Friis-‐Andersen	  
og	  Kim	  Bøgelund	  Laugesen.	  	  
Afbud:	  Lars	  Bo	  Svendsen,	  Jørn	  Åseby.	  
	  
Dagsorden.	  
	  	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  19.	  August	  2013.	  
Godkendes	  

	  
	  
2. Valg	  af	  referent	  

Kim	  Bøgelund	  Laugesen	  
	  
	  

3. Konstituering	  af	  bestyrelsen.	  	  
Bestyrelsen	  genvalgt	  som	  helhed	  ved	  Dansk	  Kirurgisk	  Selskabs	  årsmøde	  12.	  –	  
14	  november	  2013.	  Max	  7	  i	  bestyrelsen.	  	  
Medlemmerne	  sidder	  valgt	  for	  3	  år	  af	  gangen.	  
	  
Formand:	  Thomas	  Boel.	  
Sekretær:	  Kim	  Bøgelund	  Laugesen.	  
	  
	  

4. Diverse	  siden	  sidst	  v.	  Thomas	  Boel	  
DSTC	  udvalg:	  afventer	  Lars	  Bo	  ved	  næste	  møde.	  
	  
Der	  nedsættes	  et	  udvalg	  under	  Sundhedsstyrelsen,	  der	  skal	  udarbejde	  kliniske	  
retningslinjer	  for	  de	  national	  guidelines	  ved	  blodtransfusioner.	  Ønsker	  vi	  at	  
være	  repræsenteret.	  
Bestyrelse	  har	  aktuelt	  ingen	  interesse	  i	  at	  være	  repræsenteret.	  
	  
Økonomi:	  ingen	  penge	  i	  bestyrelsen	  til	  mad,	  drikke,	  the/kaffe	  i	  forbindelse	  



med	  møder.	  Transport	  skal	  finansieres	  af	  de	  respektive	  afdelinger.	  Enighed	  i	  
bestyrelsen	  om,	  at	  det	  syntes	  rimeligt,	  at	  eks.	  fortæring	  kommer	  fra	  DKS,	  
hvorunder	  bestyrelsen	  er	  konstitueret.	  Thomas	  Boel	  sender	  budget	  til	  Jens	  
Hillingsøe.	  
	   	  
Ingen	  yderligere	  kontakt	  til	  evt.	  samarbejdspartnere	  i	  UK,	  Birmingham,	  se	  
sidste	  ref.,	  men	  Thomas	  regner	  med,	  at	  dette	  vil	  blive	  inden	  jul	  2013.	  
	  
Den	  prospektive	  	  eksplorative	  laparotomi	  database	  mangler	  opbakning	  blandt	  
de	  involverede	  sygehuse	  og	  lader	  ikke	  til	  at	  blive	  en	  realitet	  foreløbig.	  	  

	  
	  

5. Expertområde	  herniekirurgi	  
Hans	  Friis	  Andersen	  gennemgår	  oplægget	  til	  dette	  område.	  Herunder	  de	  tre	  
niveauer	  i	  herniekirurgien.	  
Fortsat	  ikke	  konsensus,	  på	  landsplan,	  regionalt	  eller	  på	  afdelinger	  om	  
behandlingen	  /	  håndteringen	  af	  det	  fastsiddende	  lyskebrok.	  Åben	  vs.	  
laparoskopisk.	  Formentligt	  manglende	  uddannelse.	  
	  
Fra	  bestyrelsens	  side	  ønskes	  et	  oplæg	  fra	  herniegruppen	  om,	  hvilke	  kriterier,	  
der	  skal	  være	  opfyldt	  for	  at	  kunne	  kalde	  sig	  expert	  og	  hvad	  hører	  til	  i	  
hoveduddannelsen.	  Hvilke	  minimumskrav	  der	  skal	  stilles	  til	  akutkirurgen,	  antal	  
af	  indgreb	  mm.	  
	  
	  
	  

6. Expert	  område	  Traumatologi	  v.	  Trine	  /	  Lars-‐Bo	  
Skal	  være	  forankret	  i	  den	  akutte	  kirurgiske	  patient.	  Lægen	  skal	  arbejde	  med	  de	  
akutte	  patienter	  i	  det	  daglige.	  Som	  basis	  kunne	  varetage	  ATLS	  /	  DSTC	  
principperne	  klinisk.	  	  
	  
	  

7. Expert	  område	  Avanceret	  endoskopi	  v.	  Lars-‐Bo	  
Selvstændigt	  ekspertområde?	  eller	  skal	  det	  fordeles	  på	  de	  enkelt	  
expertområder,	  hvilket	  synes	  oplagt	  ved	  ERCP	  mhp	  i	  forbindelse	  med	  
galdevejskirurgi.	  



Lars	  Bo	  ikke	  til	  stede.	  Området	  gennemgås	  ved	  næste	  møde.	  
	  
	  
Generelt	  mangler	  der	  klarhed	  over	  Expert	  område	  mhp.	  hvilke	  specifikke	  
certificeringskrav,	  kurser,	  operationer	  etc.,	  der	  skal	  honoreres,	  inden	  man	  kan	  
blive	  færdiguddannet	  Akut	  -‐	  og	  generalkirurg.	  
	  
	  
	  

8. Hvilke	  arbejdsopgaver	  ligger	  der	  for	  os	  i	  nærmeste	  fremtid?	  
Galdegruppen,	  stort	  område	  der	  mangler	  organisering.	  Stor	  mangel	  at	  
galdedatabasen	  er	  lukket	  ned.	  Massere	  af	  problemstillinger,	  hvor	  der	  mangler	  
retningslinjer.	  
	  
Udvalgene	  skal	  tilstræbe,	  at	  der	  samarbejdes	  på	  tværs	  af	  regionerne,	  søge	  
fælles	  fodslag	  og	  geografisk	  afstemmes.	  
	  
Evt.	  sessioner	  til	  DKS’	  årsmøde	  2014	  
	  
	   Håndtering	  af	  lever	  og	  milt	  læsioner	  
	   Damage	  control	  
	   Behandling	  af	  perforeret	  ulcus	  
	   Fokus	  på	  laparoskopisk	  suturering	  og	  stabling.	  
	  
Konstituering	  i	  forhold	  til	  FAM.	  
	  
	  
	  

9. Eventuelt	  
E	  -‐	  læring	  forslås,	  som	  et	  supplement	  til	  praktiske	  kurser.	  Økonomi	  vil	  
formentligt	  blive	  den	  begrænsende	  faktor.	  KBL	  undersøger	  markedet	  inden	  
næste	  møde.	  
	  	  


