
Referat	  af	  bestyrelsesmødet	  i	  fagområdet	  generel	  kirurgi	  d.	  23.	  april.	  
	  
Tilstede:	  Lars	  Bo	  Svendsen	  (LBS),	  Trine	  Lauridsen	  (TL),	  Jørn	  Åseby	  (JÅ),	  Kim	  Bøgelund	  
Laugesen	  (KBL),	  Morten	  Togsverd-‐Bo	  (MTB).	  	  
Afbud:	  Lone	  Sørensen	  (LS),	  Hans-‐	  Friis	  Andersen	  (HA),	  Erik	  Zimmermann	  (EZ)	  
	  
	  
	  

1. Godkendelse	  af	  referat.	  
Ingen	  anmærkninger.	   	  

	  
2. Valg	  af	  referent:	  	  

MTB	  
	  

3. Nyt	  fra	  formanden:	  	  
Intet	  at	  berette.	  

	  
4. Nyt	  fra	  	  

a. akut-‐	  kirurgi	  
-‐	  Møde	  	  i	  akutgruppen	  i	  Region	  H.	  Desværre	  intet	  pågående	  arbejde	  
med	  at	  udvikle	  instrukser	  for	  nuværende.	  	  

b. hernie-‐	  kirurgi	  
-‐	  status	  på	  ekspertområde	  inkl.	  målbeskrivelse.	  	  HA	  desværre	  
opholdt	  af	  akut	  operation,	  så	  status	  må	  ske	  på	  næste	  møde.	  

c. traumatologi	  
Traumatologi	  målbeskrivelsen	  er	  næsten	  skrevet	  færdig.	  
Traumatologi	  er	  et	  selvstændigt	  område	  i	  UEMS.	  	  Der	  er	  aktuelt	  
nedsat	  en	  working	  group	  dækkende	  emergency	  surgery	  samt	  
traumatologi.	  Se	  status	  for	  UEMS	  certificering.	  

	  
5. Status	  UEMS	  certificering	  

UEMS	  har	  opstartet	  en	  arbejdsgruppe	  omfattende	  akut	  kirurgi	  og	  traumatologi.	  I	  
denne	  forbindelse	  er	  der	  udarbejdet	  en	  indgrebsliste.	  Antallet	  af	  de	  enkelte	  indgreb	  
ligger	  endnu	  ikke	  fast,	  da	  man	  afventer	  svar	  fra	  de	  enkelte	  lande.	  Indgrebene	  skal	  være	  
udført	  under	  HU	  samt	  i	  den	  efterfølgende	  subspecialisering.	  
Der	  er	  stor	  tilslutning	  i	  bestyrelsen	  til	  UEMS	  certificering,	  samt	  at	  de	  foreslåede	  
indgreb	  generelt	  ser	  er	  meget	  relevante	  ud.	  
Der	  er	  usikkerhed	  omkring	  antallet	  af	  udførte	  indgreb	  hos	  de	  nyuddannede	  
speciallæger.	  For	  at	  klarlægge	  dette	  vil	  Kim	  formulere	  et	  brev	  til	  kirurger	  i	  HU.	  
Herefter	  står	  bestyrelsen	  for	  at	  fordele	  brev	  og	  operationsoversigt	  til	  de	  relevante	  HU	  
læger.	  	  

	  
Afslutningsvis	  blev	  muligheden	  for	  at	  omdøbe	  ”generel	  kirurgi”	  til	  ”akut	  kirurgi	  med	  
ekspertområderne	  herniekirurgi	  og	  traumatologi”	  vendt.	  	  Der	  har	  tidligere	  været	  en	  
lignende	  diskussion	  i	  DKS.	  	  I	  gruppen	  var	  der	  bred	  enighed	  omkring	  en	  ændring	  
såfremt	  muligt.	  	  
	  



6. DKS	  årsmøde	  
Der	  blev	  diskuteret	  mulige	  emner	  til	  vores	  2	  sessioner	  til	  DKS’s	  årsmøde.	  	  Det	  er	  
desværre	  ikke	  muligt	  at	  få	  udenlandske	  oplægsholdere,	  da	  disse	  allerede	  er	  inviteret.	  
Der	  var	  ellers	  enighed	  om	  at	  et	  oplæg	  fra	  en	  UEMS	  repræsentant	  havde	  været	  
interessant.	  
Af	  øvrige	  mulige	  forslag	  blev	  nævnt:	  

-‐	  Damage	  control	  ved	  perforeret	  hulorgan	  ved	  fx	  Anders	  Bertelsen	  
(LBS	  vil	  tage	  kontakt	  til	  Anders	  Bertelsen).	  
-‐	  præliminære	  resultater	  for	  perforeret	  divertikulit?	  	  
-‐	  blødende	  ulcus,	  transfusionsstrategi	  v.	  Martin	  Sillesen	  
-‐	  appendicitopgørelse,	  komplikationer?	  

	   Når	  vi	  får	  en	  endelig	  oversigt	  over	  sessionsemner	  skal	  vi	  have	  fordelt	  sessionsledere.	  
	  

Vi	  skal	  i	  år	  desuden	  være	  opmærksomme	  på	  at	  alle	  akut-‐	  kirurgi	  oplæg	  bliver	  placeret	  
under	  akut/generel-‐kirurgi,	  da	  der	  sidste	  år	  var	  flere	  fejlplacerede	  oplæg.	  

	  
7. DKS	  hjemmeside	  

Grundet	  tidspres	  blev	  punktet	  udskudt	  til	  næste	  møde.	  Kommentarer	  omkring	  mangler	  
ved	  generel	  kirurgi	  fanen	  modtages	  gerne	  inden	  DKS’s	  bestyrelsesmøde	  d.	  12.5-‐15	  

	  
8. Status	  på	  fagområdestillinger.	  

Punktet	  udskudt	  til	  næste	  møde.	  Herunder	  status	  på	  logbog,	  ansvarlige	  osv.	  Opdatering	  
på	  operationslister.	  

	  
9. FAM/	  akutlægen	  

EZ	  deltog	  til	  FAM	  møde	  16.	  januar.	  
Punktet	  udskudt	  til	  næste	  møde	  da	  EZ	  ikke	  er	  tilstede	  til	  BM.	  

	  
10. Eventuelt	  

-‐	  Målbeskrivelse:	  formulering	  af	  ansvarsområder	  for	  akut	  kirurgi.	  
Vores	  ønskede	  ændringer	  er	  mailet	  til	  Trine	  Stigaard.	  	  
-‐	  Guidelines,	  	  diagnoseliste.	  	  Morten	  gennemgår	  de	  kirurgiske	  
diagnoser	  og	  inddeler	  dem	  i	  hovedgrupper.	  	  Planen	  er	  at	  vi	  ved	  
næste	  møde	  kan	  komme	  til	  forslag	  til	  egnede	  forfattere	  inden	  for	  de	  
enkelte	  grupper.	  	  
Umiddelbart	  er	  der	  ikke	  afsat	  midler	  til	  udarbejdelse	  af	  guidelines.	  	  

	  
11.	  Næste	  møde:	  	  
Af	  hensyn	  til	  DKS	  årsmøde	  vil	  det	  være	  hensigtsmæssigt	  med	  et	  møde	  i	  slutningen	  af	  
juni	  måned.	  

	  
	  
Morten	  Togsverd-‐Bo	  


