
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  i	  akut	  og	  generel	  kirurgi,	  7.	  januar	  2015,	  OUH.	  

Til	  stede:	  Morten	  Togsverd-‐Bo	  (MT),	  Erik	  Zimmerman	  (EZ),	  Trine	  Lauridsen	  (TL),	  Hans–Friis	  Andersen	  (HFA),	  
Jørn	  Åseby	  (JÅ),	  Kim	  Bøgelund	  Laugesen	  (KBL).	  	  

Afbud:	  Lars	  Bo	  Svendsen	  (LB),	  Lone	  Sørensen	  (LS).	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  
Ingen	  kommentarer.	  
	  

2. Valg	  af	  referent.	  
KBL	  
	  

3. Valg	  af	  formand:	  
Kandidat:	  MT.	  De	  tilstedeværende	  vælger	  MT	  som	  ny	  formand.	  
Ifølge	  EZ	  er	  der	  i	  kirurgiske	  rækker	  ytret	  ønske	  om	  deltagelse	  i	  bestyrelsen.	  
Ønsker	  man	  deltagelse	  i	  bestyrelsen,	  skal	  man	  stille	  op	  til	  DKS’	  årsmøde.	  
	  

4. Generel	  snak	  om	  jobkonfigurationen	  og	  kravene	  til	  ansøgere.	  Uvist	  hvad	  de	  basale	  krav	  bør	  være,	  
når	  der	  søges	  ansættelse.	  Uddannelse	  skal	  sikres	  på	  afdelinger,	  der	  matcher	  målbeskrivelse	  samt	  
en	  eventuel	  eksamen,	  EMUS.	  
	  
Enighed	  om,	  at	  der	  skal	  være	  en	  vis	  anciennitet,	  men	  endnu	  uafklaret,	  hvorvidt	  man	  skal	  kunne	  gå	  
direkte	  som	  nyuddannet	  speciallæge	  i	  kirurgi	  ind	  i	  en	  akut	  og	  generel	  kirurg-‐stilling,	  eller	  om	  der	  
skal	  oparbejdes	  nogle	  års	  erfaring	  som	  afdelingslæge.	  Som	  i	  målbeskrivelse	  anført	  vil	  der	  ved	  
ansøgning	  blive	  lagt	  vægt	  på	  tidligere	  erfaring	  indenfor	  fagområdet.	  Det	  beror	  altså	  til	  en	  vis	  grad	  
på	  fokus	  igennem	  hoveduddannelse	  på	  både	  det	  kirurgiske	  samt	  videnskabelige	  engagement	  samt	  
kursus	  og	  undervisningsaktivitet.	  
	  
HFA	  er	  aktuelt	  i	  dialog	  med	  ledelsen	  på	  afdeling	  L,	  Århus	  Universitetshospital	  (AUH),	  om	  et	  2-‐	  års	  
forløb,	  der	  organiseres,	  så	  rammerne	  for	  opnåelse	  af	  de,	  i	  målbeskrivelse,	  beskrevne	  kompetencer,	  
kan	  garanteres.	  	  Dette	  vil	  ske	  ved	  en	  kombineret	  ansættelse	  på	  et	  traumecenter	  og	  et	  akutsygehus,	  
der	  også	  varetager	  en	  elektiv	  funktion.	  I	  dette	  tilfælde	  AUH	  og	  Regionshospitalet	  Horsens.	  Varighed	  
af	  ansættelse	  de	  enkelte	  steder	  er	  ikke	  endeligt	  fastlagt.	  
	  

5. Kirurgisk	  teknisk	  formåen	  hænger	  ikke	  kun	  sammen	  med	  mængden	  af	  kirurgi	  udført,	  men	  også	  
hvordan	  oplæringen	  i	  de	  enkelte	  indgreb	  er	  organiseret.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Charlotte	  Green	  
Carlsens	  Ph.d.,	  ligger	  det	  bestyrelsen	  på	  sinde,	  at	  der	  skal	  ske	  en	  opkvalificering	  i	  organisationen	  af	  
den	  kirurgiske	  oplæring	  og	  en	  dokumenteret	  progression.	  
Dette	  er	  oplagt	  ved	  de	  laparoskopiske	  indgreb,	  men	  mange	  afdelinger	  mangler	  kamera	  i	  
operationslamperne	  og	  vil	  have	  svært	  ved	  at	  billeddokumentere	  åbne	  indgreb.	  
Der	  er	  enighed	  om,	  at	  nogle	  afdelinger	  /	  regioner	  må	  gå	  i	  front	  og	  vise,	  at	  det	  fungerer,	  før	  andre	  
følger	  trop.	  	  
Helt	  oplagt	  bør	  denne	  strukturerede	  uddannelse	  allerede	  starte	  tidligt	  i	  den	  kirurgiske	  uddannelse.	  



6. Akutkirurgi.	  	  Akutgruppen	  på	  sjælland	  er	  gået	  i	  gang	  med	  at	  udarbejde	  guidelines.	  	  MT	  deltager	  i	  
deres	  møde	  d.	  15	  marts.	  Ser	  på	  arbejdet	  hvorvidt	  oplæggene	  er	  oplagte	  til	  nationale	  guidelines.	  
	  

7. Flere	  kirurger	  skal	  motiveres	  til	  at	  deltage	  i	  ATLS	  /	  DSTC.	  
	  

8. UEMS	  -‐	  eksamen	  er	  omfattende,	  men	  der	  er	  en	  mulighed	  for	  at	  reducere	  til	  den	  akutte	  og	  generelle	  
kirurgi	  i	  DK.	  Lars	  Bo	  sidder	  i	  udvalget	  og	  vi	  afventer	  næste	  møde,	  hvor	  han	  deltager.	  
	  

9. Plan	  frem	  til	  næste	  møde:	  
	  
Udkast	  til	  endelig	  målbeskrivelse	  indenfor	  ekspertområdet	  herniekirurgien	  mangler.	  
HFA	  skriver	  det,	  der	  allerede	  ligger	  i	  dropbox,	  sammen	  og	  afklarer	  det	  i	  herniedatabasens	  
styregruppe.	  
Opdeling	  i	  forventninger	  til,	  hvad	  generelkirurgen	  skal	  kunne	  indenfor	  herniekirurgien.	  
Udkast	  til	  Målbeskrivelsen	  for	  hernieekspert	  skal	  færdigarbejdes	  inden	  næste	  møde,	  så	  det	  kan	  
forelægges	  på	  DKS’	  bestyrelsesmøde	  d.	  12.	  maj,	  2015.	  
	  
Vi	  forventer	  stillingsopslag	  primo	  2016.	  Uddannelse	  skal	  defineres	  færdig,	  så	  det	  kan	  præsenteres	  
til	  DKS’	  bestyrelse	  i	  maj	  og	  godkendes	  på	  DKS’	  årsmøde	  til	  efteråret.	  
Niveauet	  for	  kompetencer	  indenfor	  fagområdet	  samt	  før	  en	  evt.	  eksamen	  skal	  sættes	  med	  en	  
logbog.	  
Udarbejdelsen	  af	  denne	  skal	  påbegyndes.	  
Antal	  forventelige	  indgreb,	  variation	  af	  indgreb:	  Uvist.	  
Derfor:	  Sondering	  af	  kirurgisk	  erfaring	  blandt	  nyuddannede	  kirurger.	  
KBL	  sender	  operationsliste	  rundt,	  som	  skal	  uddeles	  til	  kursister,	  der	  er	  på	  sidste	  halvår	  af	  den	  
kirurgiske	  hoveduddannelse.	  Kun	  1.	  operatør	  anføres.	  Returneres	  til	  KBL	  inden	  næste	  møde.	  
	  

10. Invitation	  til	  FAM’s	  møde	  16.	  januar,	  2015.	  EZ	  deltager.	  Gruppens	  holdning	  diskuteres,	  og	  vi	  står	  
inde	  for	  en	  løsning,	  der	  orienterer	  sig	  imod	  akutlægen	  i	  front.	  
	  

11. Invitation	  til	  DKS	  bestyrelsesmøde	  12.	  maj,	  2015.	  MT	  deltager.	  
	  

12. EZ	  meddeler	  DKS	  bestyrelsen	  den	  nye	  konstituering,	  herunder	  formand.	  
	  

13. Norske	  speciallægers	  uddannelsesmål	  rekvireres	  HFA	  /	  KBL	  
	  

Næste	  møder:	  

April	  2015	  kl.	  16.30.	  	  

August	  2015	  kl.	  16.305	  	  

Der	  udsendes	  doodle	  i	  marts.	  


