
Akut	  og	  general	  kirurgi	  

Referat	  af	  bestyrrelsesmøde	  29.	  oktober	  2014,	  OUH	  

Til	  stede:	  Erik	  Zimmerman	  (EZ),	  Hans	  Friis	  –	  Andersen	  (HFA),	  Trine	  Lauridsen	  (TL),	  	  Kim	  Bøgelund	  Laugesen	  
(KBL),	  Lars	  Bo	  Svendsen	  	  (LB),	  Jørn	  Åseby	  (JÅ)	  

Afbud:	  Lone	  Sørensen	  (LS)	  

1.	  (TL/LB)	  DKS	  bestyrelsesmøde.	  Fagområdet	  repræsenteret.	  DKS	  bakker	  fortsat	  op	  om	  fagområdet.	  	  

Hernier.:	  for	  alle	  hernier	  gælder	  at	  det	  hører	  ind	  under	  et	  expertområde	  og	  har	  derfor	  egen	  målbeskrivelse	  
og	  vedtægter.	  

Endoskopier	  er	  flyttet	  fra	  AGK	  og	  til	  et	  udvalg	  under	  bestyrelsen.	  Avancerede	  under	  de	  specialiserede	  
fagområder.	  

Traumatologi	  er	  uændret	  organiseret	  under	  AGK.	  

Perifere	  sygehuse	  varetager	  det	  generelle	  og	  akutte,	  men	  større	  kirurgi	  på	  ventrikel	  etc.	  varetages	  på	  højt	  
specialiseret	  afdelinger.	  Der	  eksisterer	  nogle	  grænseflader	  mellem	  de	  højt	  specialiserede	  afdelinger	  og	  de	  
perifere	  afdelinger.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  de,	  der	  varetager	  håndteringen	  fagområdets	  patienter	  i	  det	  daglige,	  er	  
organiseret	  under	  den	  generelle	  kirurgi.	  Herunder	  udarbejdelse	  af	  guidelines.	  

Guidelines	  på	  det	  akutte	  og	  generelle	  varetages	  af	  AGK	  bestyrelse.	  Efter	  cut	  off	  ligger	  det	  i	  de	  højt	  
specialiserede	  afdelinger.	  Definering	  af	  cut	  off	  skal	  foregå	  i	  samarbejde	  med	  de	  højt	  specialiserede	  
afdelinger	  herunder	  udarbejdelsen	  af	  guidelines.	  

	  De	  øvrige	  fagområder	  skal	  ikke	  sidde	  med	  i	  AKS’	  bestyrelse.	  

Guidelines	  skal	  udarbejdes	  for	  alle	  de	  sygdomme	  AGK	  repræsenterer.	  

2.	  	  Eksamination	  i	  fagområdet.	  Der	  eksisterer	  en	  international	  eksamen	  i	  general	  kirurgi,	  der	  kan	  plukkes	  i	  
og	  tilpasses	  de	  lokale	  forhold.	  UEMS	  surgery.	  DKS	  bestyrelse’	  ønske	  er,	  at	  der	  en	  eksamen	  indenfor	  alle	  
fagområder,	  der	  lever	  op	  til	  en	  europæisk	  standard.	  

3.	  	  TL	  og	  EZ	  læser	  målbeskrivelsen	  igennem	  til	  rund	  sendelse.	  Hver	  især	  læser	  vi	  igennem,	  og	  melder	  
tilbage,	  hvis	  der	  er	  indvendinger.	  

4.	  	  Ny	  formand	  på	  valg	  til	  DKS’	  årsmøde,	  samt	  rekruttering	  af	  flere	  medlemmer	  til	  AGK.	  

5.	  Oplæggene	  til	  DKS.	  Ingen	  indvendinger..	  

6.	  Disposition,	  layout	  og	  vejledning	  i	  udformning	  af	  kliniske	  guidelines	  findes	  på Dansk	  Selskab	  for	  
Gastroenterologi	  og	  Hepatologi’s	  hjemmeside,	  dsgh.dk,	  under	  guidelines.	  

	  

Næste	  møde	  planlægges	  i	  jan.	  2015	  DS	  	  


