
Årsberetning 2017 for fagområdet Akut Kirurgi (Emergency Sugery) , med ekspertområderne Traumekirurgi 

og Herniekirurgi. 

 

UEMS: Yderlig 2 er blevet certificeret Trine Lauridsen, Århus og Marianne Vibæk, Århus. Næste Eksamen er 

i Valencia primo maj 2018. 

Hvidbog: Snitflader til alle fagområder er afklaret; HPB, ECV, Colo-Rectal og Mammae Kirurgi, herudover er 

Hvidbogens generelle afsnit er rettet til. Planen er præsentation og vedtagelse på DKS general forsamling. 

Snitfladen til Akutmedicin: En revision af DKS politik fra 2013 (FAM et skridt frem 2 tilbage) er udarbejdet 

og vil blive præsenteret mhp. vedtagelse på DKS årsmøde. 

Liste over certificerede Akut Kirurger; dette arbejdsområde udestår, of vil blive genoptaget i 2018. 

Fellowships i Akut Kirurgi, der er lavet template mhp. At hjælpe efteruddannelsen på vej, forløbig har kun 

Århus Universitetshospital en konkret plan for en stilling. Der skal i det kommende år arbejdes med at få 

disse stillings muligheder udbredt yderlig til Rigshospitalet, Odense Universitetshospital samt Aalborg 

Universitets Hospital, for at bedre mulighederne. 

Der er søgt midler fra Sundhedstyrelsen til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinier og Fagområdet 

har taget initiativ til tættere kontakt til de nationale kliniske databaser for akutkirurgi (Tidl. NIP database). 

Herudover foregår et fortsat tæt samarbejde med regionale Akut Kirurgi-grupper mhp. udbredelsen af 

standarder og ensrette retningslinier, Det anbefales fortsat at der regionalt oprettes sådanne grupper for at 

støtte de svagere afdelinger, især ønsker vi Region Nord og Syd med i dette arbejde. 

Ekspertområderne: - for begge områder gælder det at vi oktober 2017 er blevet pålagt at konsolidere 

områderne, både organisatorisk og uddannelsesmæssigt – dette vil være i fokus i 2018. 

Herniekirurgi:  Der mangler afklaring af hvordan man bliver Hernie Ekspert – dette vil blive defineret i 2018. 

relationen til Herniedatabasen skal også defineres formelt 

Traumekirurgi:  Afklaring af hvorledes man bliver ekspert skal defineres, organisation af gruppen skal 

formaliseres. Begge dele der står som opgaver i 2018. 


