
BM	  18.	  maj	  2016	  i	  fagområdet	  ”akut	  kirurgi	  med	  ekspertområderne	  traumatologi	  og	  
herniekirurgi.	  
	  
Tilstede:	  Trine	  Lauridsen,	  Hans	  Friis-‐Andersen,	  Erik	  Zimmermann,	  Kim	  Laugesen,	  Jørn	  
Aaseby	  
	  
Afbud:	  Lars	  Bo	  Svendsen,	  Morten	  Togsverd-‐Bo,	  Lone	  
	  

1. Godkendelse	  af	  referat.	  
Godkent	   	  
	  

2. Valg	  af	  referent.	  	   	  
Kim	  Laugesen	   	  
	  

3. Nyt	  fra	  formanden:	  	  
Ikke	  tilstede.	  	  Møde	  i	  DKS.	  
	  

4. Nyt	  fra	  	  
a. akut-‐	  kirurgi:	  	   	  
b. hernie-‐	  kirurgi	  

i. Årsmøde	  i	  herniedatabasen	  14.	  juni	  på	  Bispebjerg.	  
ii. Tysk	  herniekursus	  som	  en	  oplagt	  kandidat	  til	  uddannelsen.	  Berlin.	  

På	  tværs	  af	  alle	  hernietyper	  fra	  et	  lille	  ventralt	  til	  gigant.	  
5	  dage	  med	  1	  praktisk	  (UL	  oplæring,	  kadaverdissektion),	  2	  teoretiske	  fulgt	  af	  2	  dage	  
konference.	  	  
Tysk	  lærebog	  samt	  kursus,	  men	  da	  det	  er	  meget	  populært,	  arbejdes	  der	  på	  en	  engelsk	  pendant.	  	  
	  

iii. AWR	  og	  ovenstående	  kursus	  planlægges	  integreret	  i	  herniedelen	  af	  
uddannelse.	  

	  
c. traumatologi	  

	  
5. Status	  UEMS	  certificering	  

	  
Blev	  afholdt	  i	  Wien	  i	  april.	  1.	  eksamen	  i	  akut	  kirurgi	  regi	  og	  ialt	  6	  europæisk	  kirurger	  
gik	  til	  eksamen.	  2	  fra	  DK.	  	  Ved	  tilmelding,	  blev	  der	  fremsendt	  et	  kompendium.	  3	  timer	  
mc-‐test	  og	  en	  mundtlig	  eksamen,	  hvor	  der	  blev	  roteret	  ml.	  6	  borde	  og	  fremlagt	  cases.	  
4	  dumpede,	  1	  dansker	  bestod.	  
Generelt	  indtryk,	  at	  der	  skal	  noget	  justering	  og	  fælles	  fodslag	  til	  af	  indhold	  op	  til	  næste	  
eksamen,	  da	  der	  på	  nogle	  punkter	  er	  store	  forskelle	  i	  den	  kirurgiske	  tilgang	  landende	  
imellem.	  
	  
	  

6. Snitflader	  ml.	  fagområder	  
	  



a. Møde i april domus medica. Der var bred enighed om damage control surgery til 
specielt den maligne kirurgi. Hvad begrebet “damage control” helt indbefatter gik vi 
derimod lidt glat henover.	  

Aftalen blev at vi færdiggør hvidbogen og kommer med et oplæg til rammerne for uddannelse i 
kolonkirurgisk regi for akutkirurgen, herunder hvilke specifikke operative indgreb, der skal mestres.	  
 
Ålborg Thy aftalen vedr. patienter med colorectalcancer er vedhæftet. 	  
 

b. Hvidbog er skrevet sammen med vedtægter og målbeskrivelse. Dette skal revideres 
af hele gruppen.	  

c. Snitfladerne mellem de enkelte specialer under pkt. 4.	  
 

i. Colo-‐rectal	  
ii. Esophagus-‐cardia-‐ventrikel	  
iii. Børnekirurgi	  
iv. Hepato-pankrea-biliær	  

	  
7. DKS	  årsmøde	  

	  
a. Angående	  årsmødet	  har	  jeg	  tilladt	  mig	  at	  spørge	  Hans	  Christian	  Pommersgaard	  

om	  han	  ønsker	  at	  fremlægge	  DILALA	  resultaterne	  for	  divertikulit.	  Meget	  
interessant	  da	  konklusion	  her	  går	  i	  mod	  de	  to	  andre	  studier	  på	  området	  og	  
anbefaler	  lavage.	  Han	  kommer	  meget	  gerne	  med	  et	  1/2	  times	  oplæg.	  Et	  
diskussionsemne	  der	  i	  den	  grad	  rammer	  snitfladediskussionen.	  

	  
b. Akut	  kirurgi/traume	  har	  en	  session	  og	  hernier	  den	  anden.	  

	  
Session	  1:	  Akut	  /	  traume	  
	  
60	  min	  
	  
Divertikulit	  
Appendicit	  

Session	  2:	  Hernie	  og	  galder	  
	  
90	  min	  
	  
Program	  aftales	  med	  Herniestyregruppen	  14.	  
juni.	  

	  
Hans	  vil	  kontakte	  Søren	  Laurberg	  vedr.	  de	  ”gamle”	  appendicitopgørelse.	  	  
Kim	  kigger	  de	  sidste	  10	  års	  DKS	  programmer	  igennem.	  
	  
	  

8. DKS	  hjemmeside	  
	  

a. Flemming	  H.	  Dall.	  WEB	  ansvarlig	  ved	  DKS,	  mener	  at	  vi	  skal	  afvente	  den	  nye	  
hjemmeside.	  	  

Akut	  kirurgis	  vedtægter,	  målbeskrivelse,	  beskrivelse,	  eksamen	  etc.	  er	  allerede	  uploadet.	  
	  

9. Eventuelt	  
	  

10. Næste	  møde	  



	  
	  


