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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab i Domus Medica 02.06.15 kl 15.15-18. 

 

 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsemødet d.12.5.15 (bilag 1) 

Der er tilføjet en sætning ang fagområdet generel/akut kirurgi. Da der ikke for at få 
indflydelse på revisionen af specialeplanen i denne omgang, så er det målbeskrivelsen, der 
blev vedtaget der definerer fagområdet. 
 
Fagområdet generel/akut kirurgi inviteres til bestyrelsesmødet d.21.10.15 mhp dialog om 
snitfladerne med de øvrige fagområder 
 
 

2. Fremlæggelse af målbeskrivelsen for HU og intro v/Randi Beier-Holgersen (Bilag a,b,c): 
 
Målbeskrivelsen er godkendt af Henning Beck, SST. Kompetencekortene refererer til 
EPAérne. Målbeskrivelsen er fast og der kan ændres i kompetencekortene, når det er 
nødvendigt. 
Uddannelsesudvalget skal udarbejde en implemeteringsplan og et evalueringsredskab, 
således at der kan indrapporteres til DKS,  når den nye målbeskrivelse træder i kraft. Der 
skal indsættes nogle milestones, således der kan tages hånd om de forløb, der kører skævt. 
Hvordan afhænger om det er den uddannelsessøgende eller afdelingen der ikke lever op til 
kravene. Sandsynligvis træder den i kræft fra 1.3.16 
 
Der er bred enighed om denne nye målbeskrivelse og kompetencevurderingen der 
medfølger er et paradigmeskifte i uddannelsen og både afdelingerne på alle niveauer og de 
uddannelsessøgende skal inddrages i implementeringen. 
 

3. Meddelelser fra formanden: 
 

DKS´s holdning til modtagelsen af akutte patienter (Bilag 2) 
 
Det er meningen, at bilag 2 skal indgå i den FAM brochere, der er udarbejdet, således de to 
scenarier udgår og det ikke længere er en vision men DKS´s holdning. 
  

 



Der skal tilføjes 2 ting til FAM-brochuren. En passus om kirurgisk uddannlse af akutlæger og 
ABCD principper skal indføjes. 
FAM-brochuren rundsendes til bestyrelsen mhp gennemlægning. 
 
Som forholdene er i dag kan FAMén, som DKS håber den opbygges, ikke fra den ene dag til 
den anden indføres. Da lægerne i FAMén for nuværende er for dårligt uddannede. Der 
ligger et stort ansvar i FAMén ang uddannelse af akutlæger. 
 
 
 
Høring af Sundhedsstyrelsens udkast til ny publikation: ”Anbefalinger om forebyggelse, 
diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner 2015”, frist 19 juli 2015 (Bilag 3) 
Ingen bemærkninger 
 
Certificering: 
Administration af lister med certificerede læger etc 
 
Fagområderne skal lave lister over de certificerede læger. Gitte Frøsig skal lægge disse lister 
i et regneark og holdes ajour på denne måde. 
Listerne skal offentliggøres på hjemmesiden under de enkelte fagområder. 
  
 
Siden sidst: 
 
-ang betaling af frokosten til store mødedag: JD har kontaktet DOS og  venter på svar.  Gitte 
udsender brev til gennemlæsning 
 
SST fedmekirurgien er meldt som monitorerengsdel for specialeplanen. 
 Sleeve er ikke medtaget som indgreb, hvis fedme skal monitorers så skal alle indgreb vel 
være med. 

 
4. Meddelelser fra næstformand: 

 
5. Meddelelser fra formand ex officio: 

 
Davos i fremtiden…. 
 
Sponsorerne har trukket sig fra Davos kurset. Thue Bisgaard har henvendt sig til selskabet 
ang dette.  
Hvis Thue Bisgaard har interesse i fortsat at undervise uddannelsessøgende læger, er han 
mere end velkommen til at kontakte delkursuslederne under hoveduddannelsen. 
 
JH fortsætter arbejdet med tvungen registrering af komplikationer ved kirurgi i epikriserne. 

 
 

6. Meddelelser fra generalsekretæren: 
 
 Årsmødet 2015 (Bilag 4, 5) 
 
Der rykkes hos fagområderne da der mangler info, der rykkes og så kan programmet lægges 
ud 



 
 

7. Meddelelser fra sekretæren: 
 

8. Meddelelser fra kassereren:   
 
Uddannelsesudvalget har forhørt sig om det er i orden at holde møde på Park Inn på 
Amager. Det er for dyrt og der henvises til Domus Medica. 
 
JD udfærdiger et brev til Region Sjælland ang at der er en ikke fagområdeuddannet som 
repræsentant for mammakirurgien i det sundhedshedsfaglige råd i region Sjælland. DKS 
henstiller til at der kommer en fagområdeuddannet og at selskabet stiller sig gerne til 
rådighed mhp at udpege en egnet person. 
 

 
9. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:     

           
        
    Mødedatoer:  
 

21.8.15 kl 13.30 bestyrelsesmøde i Domus med fagområderne+DKO, platte 
15.9.15 st møde dag 
21.10.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15.15-18 
11.11.15 bestyrelsemøde i forbindelse med årsmødet. 
Årsmøde 12.-14.11- 
16.12.15 bestyrelsesmøde i domus med fagområderne+DKO kl 15.15-18. middag bagefter. 

   
 
 

10. evt 
 

 
 

 
mvh 
Trine Stigaard, lægelig sekretær 
 
 
 


