
Bestyrelsesmøde i Akut Kirurgi Fagområdet 10. Nov. 2017 
 
1. velkommen til nye; AP Skovsen og Line Tengberg, samt evt endnu et nyt medlem fra Region Nord. - Hvis ikke 
det er muligt at rekrutere fra Nord må vi se om vi kan finde en engageret person fra syd eller midt, gerne et af de 
vestlige hospitaler (Esbjerg, Kolding, Herning?) 
 - Gruppen består det næste år af: LBS, Peter, AP, Line, KAP, Kim, Hans og Trine; såfremt Nord får deres 
repræsentant indstillet snarest, vil der være en derfra, ellers åbner det mulighed for vi fx.får en fra perifært i region 
Syd.  
 
2. Nyt - DKS bestyrelse; Hvidbog og Snitflade Akutmedicin afventer møde 7.12.17 
RKKP: PS indstillet fra 2018 fra bestyrelsen,  
 
 
3. Plan for næste års arbejde;  
- Fellowships (Trine - tovholder): 
 Vi er enige om at fellowships skal kvalificere til UEMS eksamen.  
 Vi vil monitorere de forskellige fellowships og uddannelses muligheder til UEMS de næste 2 år og vurdere om der 
er behov for mere ensretning. 
 Der er nu slået 2 fellowship op i Region Midt (Horsen-Århus og vice versa), og endnu et hospital har vist interesse 
(Randers)  
 Det vil være en fordel for Fagområdet at fellowships slås op og ikke arrangeres på individuel basis. 
   
- Formalisering af ekspertområder (Hans tovholder),  
 Vi vil fra fagområde bestyrelsen invitere eksperter inden for Traume og Avancerede Hernier til at danne 
ekspertfunktions grupper - Hans vil skrive et generisk sæt vedtægter; 5-7 medlemmer, alle  regioner 
repræsenteret, alle eksperter kan indstille DKS medlemmer til Ekspertområderne, Fagområde bestyrelsen 
godkender indstillinger, Særlige interessenter kan sikres en plads sv.t. en region fx kliniske databaser, eller 
særlige vigtige kurser. 
 
- Mentorordning - Mentorordning for UEMS certificering, som i UEMS retningslinier: (Kim vil du sørge for dette 
bliver lagt op ?) 
en liste med vores (dem der har bestået eksamen; Peter, Trine og Marianne Vinbæk) arbejds-mail adresser på 
hjemmesiden, så man kan kontakte os hvis man vil have en vejledning. 
 
- Snitflader til akutmedicin, ( Peter er tovholder, afventer DKS BM 7.12.17) 
 Peter deltager i møde i SST 15 NOV 17, vil forholde til nye planer for Akut medicinsk speciale 
 
- Øget Profilering af Akut Kirurgi i forhold til regionerne, SST og hospitaler.  anerkendt som arbejds punkt - 
men vi mangler at lægge tyngde her. 
 
- Muligheden for Skypemøder  (Hans vil sende en vejledning ud) Der er enighed om at dette vil lette arbejdet og 
bedre mulighederne for alle i at deltage, der vil dog fortsat være behov for enkelte fysiske møder. 
 
- Plan for møder 2018  (PS tovholder) Plan lægges når DKS bestyrelsen har lagt deres møde datoer. dog vil der 
forventes mindre aktivitet i perioden medio februar til ultimo april, pga udsendelser (PS + KAP) 
 
- Brug af DKS hjemmeside - skal vi booste med en Facebook gruppe også?  Ja vi skal booste med 
Facebook gruppe "Akut Kirurgi" - Evt også Twitter? - Hans?, Hvem vil være ansvarlig for denne opgave? (Kim eller 
AP?) - mulighed for jounal club funktion, konferencer anoncering, boganmeldelser. Behov for vi direkte og let kan 
styre hvad der kommer på vores del af hjemmesiden hurtigt og nemt.  
 
- CME point - en stående sag fremadrettet. - når regioner ikke tillader ekstern finansiering er det vigtigt at der er et 
videreuddannelses krav for at anskueliggøre fianasielt behov ! 
 



- UEMS eksamen EmSurg Valencia 9.5.18 -  
Har vi nogle der er meldt til (2 fra Midt)  
Hvordan støtter vi bedst?  
Tilmeldings deadline er 24.3.18 https://www.uemssurg.org/divisions/emergency-surgery/ebsq  
 
 
4. Eventuelt (inkl emner der er blevet nævnt at jeg skulle tage med til næste møde) 
 - Der vil det næste år være behov for en næstformands funktion for at supplere Peter ved eksterne møder især 
i  perioden februar til april, der er tale om møder i DKS bestyrelse og SST. 
- Vi skal meddele bestyrelsen at Marianne Vinbæk er vores repræsentant i UEMS EmSurg bestyrelse 
- Vi skal have diskuteret hvordan vi Fagligt løfter Galdekirurgien - især der hvor der er ekspert funktioner inden for 
vores fagområde. 
- Vi skal have lavet en paln for "Honoary Certification" 
- En overgangs ordning for melelmgruppen der ikke har behov for et fuldt fellowship, men måske kun et par 
fokuserede ophold 
- Nationale guidelines - Line vil på næste møde kunne briefe os mere, men ud over de store emner bør vi med 
baggrund i de studier der var på DKS kunne bede grupper med at komme med oplæg - så fokuserede 
problemstillinger kunne adresseres; lukning af bugvæg (am israelsson), lukning af bugvæg efter fascieruptur, 
galdeduidelines, antibiotika stewardship ect. 
- Bestyrelsen består af mange CR kirurger, måske vi skulle få indstillet en AK til bestyrelsen næste gang det er 
muligt. 
	  


