
Tilstede: Kristian Aagaard Poulsen, Peter Svenningsen, Trine Lauridsen og Morten Togsverd-Bo 
 
Referent: Morten Togsverd-Bo 
 
1. Forberedelse til DKS årsmøde 

a) nye medlemmer: 2 indvalgte (Kristian indstilles fra Region Syd, 2 personer foreslået fra 
region nord) og 1 fra YDK. 

 Peter og Trine tager kontakt til de region nord indstillede. 
b) Sessionsledere: Torsdag 13.40-15.10: akut kirurgi: Peter + Kristian 
  Torsdag 15.40-16.40: akut kirurgi: Kristian + Peter 
  Fredag akut kirurgi hernie: 9.00-10.30: Hans Friis Andersen 
  Fredag frie foredrag 15.30-1700: Trine + ? 

 
2. Hvidbogen   
Hvidbog diskuteret i DKS bestyrelse. Hvidbogen vedtaget med ganske få rettelser.  
Krav omkring indsamling af CME point ønskes fortsat i fagområdet, da de øvrige fagområder skal gøre dette i forbindelse 
med kræftpakke 4. Vi arbejder videre med dette som fokusområde det næste år. 
Vedtaget reviderede Hvidbog sendes rundt og vedhæftes referat, når denne foreligger. 
Vi indstiller DKS’s bestyrelse at Hvidbogen skal præsenteres til DKS GF, som selvstændigt punkt. 
Ændringsforslag til Hvidbogen skal fremadrettet sendes skriftligt til fagområdet akut kirurgi.  
Eventuelle ændringer i Hvidbogen skal godkendes af DKS’s bestyrelse  
 
3. Snitfladen til Akutmedicin 
Vores oplæg til snitfladen mellem akutmedicin og akutkirurgi er sendt til refleksion i DKS’s bestyrelse.   
 
4. Opslag af ledige pladser i Fagområde Akut kirurgi;  
Se pkt 1a. 
  - Erik, Lone og Morten stopper til efteråret.  
  - For at sikre kontinuiteten har jeg bedt bestyrelsen bruge muligheden for en      direkte udpeget i form af Kristian 
Aagaard Poulsen fra Odense. 
  - Kim er ikke længere HU-læge, og derfor bør en af de 3 pladser gå til en YDK'er. Derudover er der så 2 pladser - en 
bør besættes af en læge fra "Øst" og en bør besættes af en fra "Vest" - gerne region Nord da vi ellers ikke har 
repræsentation derfra 
 
5. Eventuelt 

a)  Mentorordning for UEMS certficering, som i UEMS retningslinier 
b)  Muligheden for Skypemøder overvejes. 
c) Fremtidige fokusområder: fellowship, formalisering af ekspertområder, mentorordning, 

snitflader til akutmedicin, øget fokus på akut kirurgi i forhold til regionerne, SST og 
hospitaler. 

 
6. Næste møde: 
Vi stiler mod næste møde fredag d. 10.11 fra 11.00- 12.30 i relation til DKS 
 
 


