
Akut	  og	  generel	  kirurgi.	  

Referat	  bestyrelsesmøde,	  18.	  marts	  2014,	  OUH.	  

Til	  stede:	  Thomas	  Boel	  (TB),	  Erik	  Zimmerman	  (EZ),	  Hans	  Friis-‐Andersen	  (HFA),	  Jørn	  Åseby	  (JÅ)	  og	  Kim	  
Bøgelund	  Laugesen	  (KBL).	  Afbud:	  Lars	  Bo	  Svendsen	  (LB),	  Trine	  Lauridsen	  (TL).	  

Dagsorden.	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  11.	  December	  2013.	  
	  

2. Valg	  af	  referent	  
KBL	  
	  

3. Diverse	  siden	  sidst	  
Thomas:	  Bestyrelsesmøde	  i	  DKS	  22.	  Jan.	  2014.	  DKS	  dækker	  gerne	  et	  budget	  på	  6	  000	  /	  år	  til	  
forplejning.	  Transportudgifter	  må	  afholdes	  af	  de	  respektive	  afdelinger.	  	  
Gruppering	  af	  udvalg:	  Traumegruppen	  skal	  ligge	  under	  generel	  kirurgi.	  Organisatorisk	  lå	  den	  
tidligere	  under	  DKS.	  Består	  af	  1	  /	  traumecenter.	  Trine	  /Lars	  Bo	  er	  ankermand/	  kvinde.	  	  
Forsvaret	  trækker	  sig	  fra	  ATLS,	  så	  der	  er	  en	  del	  uvished	  om	  finansieringen	  i	  fremtiden.	  Forsvaret	  
forbliver	  formentligt	  involveret	  i	  DSTC.	  
RKKP:	  Opretter	  fælles	  klinisk	  databaser	  over	  alle	  akutte	  lidelser.	  EZ	  er	  repræsentant	  for	  gruppen.	  
	  

4. Ekspert	  område	  avanceret	  herniekirurgi	  
Herniestyregruppen.	  HFA	  snakker	  med	  gruppen	  om	  indlemmelse	  i	  den	  generelle	  kirurgi.	  
Hernie-‐styregruppen	  bedes	  melde	  tilbage	  hvordan	  de	  ønsker	  en	  uddannelse	  til	  ekspert	  i	  avanceret	  
herniekirurgi	  skal	  skrues	  sammen.	  Hvilke	  procedure	  skal	  kunne	  (og	  hvor	  mange	  skal	  man	  
foretage?!),	  hvilke	  kurser	  etc.	  Dette	  skal	  skrives	  ind	  i	  skabelonen	  som	  tidligere	  udmeldt.	  	  
	  
Hvordan	  herniekirurgien	  i	  øvrigt	  kan	  organiseres	  og	  hvornår	  hvilke	  elementer	  skal	  læres	  vil	  være	  
naturligt	  at	  se	  på	  i	  samme	  seance.	  	  	  
	  
En	  opdeling	  som	  nedenfor	  kunne	  være	  en	  mulighed	  ifølge	  HFA.	  
	  
1.	  Åbne	  inguinale,	  linea	  alba	  og	  umbilicale.	  Intro	  og	  tidlig	  HU.	  1	  
2.	  Lap	  inguinale.	  HU	  og	  speciallæge.	  
3.	  Stoppa,	  speciallæge	  
4.	  Gigant,	  Stomi	  og	  komplicerede	  hernier	  reoperationer	  etc.	  Expert.	  
	  
Anbefalinger	  på	  antallet	  af	  indgreb	  pr.	  niveau	  for	  at	  opnå	  kompetencen	  skal	  indgå	  i	  
målbeskrivelsen.	  Der	  ønskes	  en	  klar	  definering	  heraf.	  
	  
HFA	  påpeger	  problemstillingen	  med	  at	  antal	  af	  indgreb,	  der	  kvalificere	  til	  at	  opnåelse	  af	  
kompetencerne,	  ikke	  står	  mål	  med	  antallet	  af	  indgreb,	  der	  kan	  tilbydes	  den	  enkelte	  kirurg	  på	  det	  



store	  antal	  kirurgiske	  enheder,	  der	  i	  dag	  tilbyder	  herniekirurgi.	  Det	  vil	  være	  elskværdigt	  at	  
herniestyregruppen	  kommer	  med	  et	  udspil	  til	  hvordan	  dette	  løses.	  	  
	  

5. Ekspert	  område	  advarenceret	  traumatologi	  	  
Mangler	  endelig	  beskrivelse.	  
	  

6. Ekspert	  område	  i	  advarenceret	  endoskopi.	  
Uklart	  hvordan	  ekspertområdet	  skal	  placeres	  og	  fordeles.	  Ingen	  rene	  endoskopiske	  enheder.	  
DKS	  vil	  gerne	  have	  defineret	  et	  ekspert	  område,	  men	  der	  hersker	  usikkerhed	  i	  gruppen,	  om	  der	  kan	  
defineres	  et	  egentligt	  område,	  eller	  om	  det	  er	  bedre	  placeret	  under	  de	  enkelte	  faggrupper.	  Det	  
lader	  sig	  gøre	  i	  større	  optageområder	  som	  i	  øst	  DK,	  men	  der	  synes	  aktuelt	  ikke	  grundlag	  for	  det	  
samme	  i	  vest	  DK.	  
	  

7	  dage	  inden	  næste	  møde	  skal	  ekspertområderne	  være	  beskrevet	  og	  
udsendt	  til	  bestyrelsen	  mhp	  gennemlæsning	  og	  godkendelse	  på	  mødet.	  Hans	  
er	  ansvarlig	  for	  avanceret	  herniekirurgi	  og	  Lars	  Bo	  er	  ansvarlig	  for	  traumekirurgi	  (hvis	  Lars	  
Bo	  ikke	  ønsker	  dette	  bedes	  der	  tages	  kontakt	  til	  undertegnede).	  	  
	  

7. DKS	  årsmøde	  2014,	  13.14.	  og	  15	  nov.	  
Fagområdet	  skal	  stille	  sessionsleder	  til	  frie	  foredrag	  om	  fredagen.	  Herudover	  er	  der	  Hernie-‐session	  
torsdag	  mellem	  kl.	  13-‐18.	  	  
	  
Lørdag	  2	  sessioner	  af	  1½	  times	  varighed.	  	  
	  
Forslag	  til	  indlæg.	  
Fremlægge	  tallene	  fra	  de	  akutte	  operationer	  på	  RegionH	  og	  Herlev	  fra	  de	  sidste	  5	  år.	  Database	  med	  
5000	  pt.	  
Akut	  herniekirurgi	  som	  laparoskopi.	  Problematisering.	  Opgørelse	  af	  antallet	  af	  laparoskopiske	  
kontra	  åbne	  akutte	  indgreb,	  Horsens	  og	  Herlev.	  
Eksponering	  af	  damagekontrol.	  Ikke	  kun	  på	  traumer,	  men	  også	  den	  svært	  septiske	  pt.	  Rotem	  /	  TEG.	  
Problematisering	  af	  lap.	  suturering	  af	  perforeret	  ulcus.	  Milt	  og	  lever	  traumer	  –	  hvordan	  skal	  de	  
behandles?	  
	  
Vi	  enes	  om.	  
	  
Sessionsleder	  Martin	  Sillesen	  på	  1	  modul.	  TB	  vil	  kontakte	  denne.	  
Eksponering	  af	  damagekontrol	  ikke	  kun	  på	  traumer,	  men	  også	  den	  svært	  septiske	  pt.	  Rotem	  TEG.	  
Lever/milt	  traumer.	  TB	  spørger	  til	  næste	  gang.	  
	  
Sessionsleder	  Kim	  Laugesen	  på	  modul	  2.	  	  
Akut	  Herniekirugi	  og	  håndteringen	  af	  det	  irreponible	  /	  strangulerede	  hernie.	  Akut	  database.	  
	  



Grundskitse	  til	  sessionerne	  skal	  være	  færdig	  7	  dage	  inden	  næste	  møde	  mhp	  
udsendelse	  og	  diskussion	  på	  næste	  møde.	  	  
	  

8. Specialeplan	  2014	  
Rettelserne	  er	  inddraget	  med	  få	  tilpasninger.	  Enighed	  i	  AOG	  om	  at	  rettelserne	  er	  rimelige.	  Enkelte	  
rettelser	  fra	  HFA	  i	  løbet	  af	  uge	  12	  (der	  er	  ikke	  kommet	  nogle).	  
	  

9. Oversættelse	  Målbeskrivelse,	  fagområdebeskrivelse	  og	  vedtægter	  til	  indsendelse	  i	  UEMS	  regi.	  
Primært	  synes	  vi	  det	  er	  for	  tyndt	  til	  at	  blive	  distribueret	  i	  et	  europæisk	  forum.	  Målbeskrivelsen	  skal	  
gøres	  mere	  konkret	  inden	  UEMS	  skal	  se	  det.	  Ingen	  tvivl	  om,	  at	  vi	  skal	  arbejde	  for	  en	  eksamen	  som	  
certificerende	  og	  gerne	  i	  europæisk	  regi,	  men	  det	  er	  ikke	  der	  vi	  mener	  kræfterne	  skal	  lægges	  
endnu,	  da	  der	  er	  mange	  andre	  opgaver	  i	  bestyrelsen.	  
HFA	  har	  imidlertid	  en	  kontakt,	  der,	  mod	  betaling,	  vil	  kunne	  oversætte	  teksten.	  
	  

10. Diverse:	  Snak	  om	  at	  det	  kan	  være	  og	  har	  været	  en	  langsommelig	  proces	  frem	  til	  aktuelle	  og	  at	  vi	  
når	  vi	  mødes	  relativt	  sjældent.	  Dog	  erkendes	  det,	  at	  vi	  trods	  alt	  er	  kommet	  i	  gang,	  og	  at	  det	  
selvfølgelig	  tager	  tid,	  at	  bliver	  ordentligt	  konsolideret.	  Vi	  enes	  vi	  om	  at	  respondere	  bedre	  på	  mails.	  
etc.,	  som	  led	  i	  at	  få	  arbejdet	  til	  at	  glide	  bedre.	  

	  

11. Næste	  møder	  
	  
	  
2. juni	  2014	  kl.	  15.30	  

25.	  august	  2014	  kl.	  15.30	  

	  

	  

KBL/TB/April	  2014	  

	  
	  
	  

	  

	  


