
Akut	  og	  generel	  kirurgi.	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  9.	  juli	  2014,	  OUH.	  

Til	  stede:	  Erik	  Zimmerman,	  Hans	  Friis-‐Andersen,	  Kim	  Bøgelund	  Laugesen	  og	  Trine	  Lauridsen.	  Afbud:	  Lars	  
Bo	  Svendsen,	  Lone	  Sørensen.	  

	  

1.	  Siden	  sidst	  

Thomas	  Boel	  har	  trukket	  sig	  som	  formand	  for	  udvalget,	  idet	  han	  ikke	  føler	  at	  have	  opnået	  de	  resultater,	  
som	  han	  gerne	  vil	  i.f.t.	  at	  få	  etableret	  fagområdet,	  samt	  ikke	  at	  have	  formået	  at	  få	  bestyrelsen	  til	  at	  fungere	  
samlet,	  dynamisk	  og	  konstruktivt.	  	  

Jørn	  Aasby	  har	  skriftligt	  meldt	  ud,	  at	  han	  har	  svært	  ved	  at	  se	  formålet	  med	  udvalgets	  arbejde.	  Han	  vil	  gerne	  
hjælpe	  i	  fremtiden,	  hvis	  der	  bliver	  behov.	  Han	  anbefaler	  endvidere	  en	  repræsentant	  fra	  Esbjerg.	  

Der	  er	  reflektioner	  i	  gruppen	  over	  ovenstående	  aktioner,	  men	  der	  er	  efter	  diskussion	  frem	  og	  tilbage	  fortsat	  
enighed	  om,	  at	  der	  fortsat	  er	  et	  behov	  for	  at	  få	  rammet	  den	  akutte	  og	  generelle	  kirurgi	  ind	  i	  et	  regelret	  
uddannelsesforløb.	  

Der	  er	  nogle	  geografiske	  udfordringer,	  	  idet	  de	  enkelte	  sygehuse	  ikke	  kan	  løfte	  uddannelsesopgaven	  alene.	  
Løsningen	  består	  i,	  at	  der	  skal	  knyttes	  et	  tættere	  organisatorisk	  samarbejde	  traumeafdelingerne	  og	  
regionshospitalerne	  imellem.	  

Gruppen	  er	  enige	  om	  at	  arbejde	  videre	  for	  at	  øge	  kvaliteten	  i	  kirurgien	  gennem	  uddannelse.	  

Aktuelt	  er	  eneste	  repræsentant	  fra	  Sjælland	  Lars	  Bo.	  Morten	  Bay	  er	  blevet	  tilbudt	  at	  deltage,	  men	  takkede	  
nej.	  

	  

2.	  Sessioner	  på	  DKS	  årsmøde:	  	  	  

Martin	  Sillesen	  og	  Kim	  Bøgelund	  Laugesen	  er	  sessionsledere	  på	  de	  to	  lørdagssessioner.	  	  Programmet	  er	  på	  
plads,	  og	  der	  er	  ingen	  indvendinger	  fra	  bestyrelsen.	  

	  

3.	  Opgave	  til	  næste	  gang.	  

Målbeskrivelse	  og	  fagområdebesrivelse	  gennemlæses.	  Logbog	  mangler	  fortsat.	  

Der	  mangler	  principper	  for	  certificering	  indenfor	  de	  enkelte	  områder.	  

Ovenstående	  sammenskrives	  og	  sendes	  til	  godkendelse	  i	  DKS	  inden	  årsmødet.	  	  

Forventes	  godkendt	  og	  sendes	  herefter	  til	  godkendelse	  ved	  specialerådene.	  



Galdevejskirurgi:	  Hans	  /	  Kim,	  håndtering	  af	  lap.	  og	  åbne	  galder,	  cholangiografi	  samt	  stenfjernelse.	  

Herniekirurgi:	  Hans	  /	  Kim.	  	  Åbent,	  laparoskopisk	  og	  	  incarcererede.	  

Akut	  kirugi	  /	  traumatologi	  /	  endoskopi:	  Trine	  /	  Erik	  /	  Lars	  Bo.	  

Ovenstående	  skal	  i	  dropbox	  inden	  udgangen	  af	  september.	  Færdigt	  primo	  oktober.	  

Erik	  informerer	  Jørn,	  at	  	  vi	  har	  fundet	  et	  ståsted	  og	  fortsætter	  arbejdet.	  

Erik	  fungerer	  som	  suppleant	  for	  Thomas	  Boel	  frem	  til	  DKS´	  årsmøde.	  

Næste	  møde	  bliver	  i	  anden	  uge	  af	  oktober.	  Der	  udsendes	  en	  doodle.	  

	  

	  

Herunder	  vedtægterne	  som	  er	  godkendt	  ved	  DKS´	  årsmøde	  2013.	  

Det	  påhviler	  bestyrelsen	  at	  udarbejde	  

-‐ Fagområdebeskrivelse	  for	  Akut	  og	  Generel	  Kirurgi.	  	  
-‐ Principper	  for	  certificering	  af	  fagområdets	  kirurger.	  
-‐ Retningslinjer	  for	  en	  overgangsordning	  for	  nuværende	  kirurger,	  der	  som	  hovedansvarsområde	  

varetager	  kirurgi	  i	  fagområdet,	  herunder	  certificering	  og	  tidsmæssig	  afgrænsning	  af	  
overgangsperioden.	  

Herudover	  er	  bestyrelsen	  ansvarlig	  for	  

-‐ At	  sikre	  planlægningen	  af	  nationale	  møder	  og	  kurser	  inden	  for	  fagområdet.	  
-‐ At	  der	  foreligger	  nationale	  kliniske	  retningslinjer	  for	  fagområdets	  sygdomskategorier.	  
-‐ At	  der	  foreligger	  et	  regelsæt	  for	  indstilling	  af	  fagområdets	  medlemmer	  til	  relevante	  organisationer.	  
-‐ Nedsættelses	  af	  underudvalg,	  herunder	  ekspertområder.	  Ekspertområdernes	  tilknytning	  og	  evt.	  

repræsentation	  i	  fagområdebestyrelsen	  besluttes	  i	  fagområdet.	  
-‐ At	  der	  findes	  retningslinjer	  for	  certificering	  af	  kirurger	  i	  fagområdet.	  
-‐ At	  indstille	  ansøgere	  som	  har	  opfyldt	  kravene	  i	  målbeskrivelsen	  til	  certificering.	  

	  

	  

	  

	  


