Referat fra møde i Odense d.30/1-18
Deltagere: Trine Lauridsen (TL), Peter Svenningsen (PS), Jes Vogt (JV), Kristian Aagaard Poulsen
(KAP), Anders Peter Gerholt Skovsen(APGS), Line Toft Tengberg (LTT), Hans Friis-Andersen
(HFA) via skype.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Velkommen v. formanden
Nyt fra møde i SST ang. oprettelsen af Akutmedicin som selvstændigt speciale
Valg af næstformand
Genoptagelse af diskussion om krav om 2 års speciallægeerfaring v. ansøgning om
fellowship i akutkirurgi (se hvidbogen) v. Line
5. Status på fellowships v. Trine
6. Formalisering af ekspertområder v. Hans
7. Status på UEMS mentorordning
8. Øget profilering af Akut Kirurgi i forhold til regioner, SST og Hospitaler
9. Diskussion af brug af DKS hjemmeside – Skal vi have en facebookgruppe?
10. Nationale kliniske guidelines – en på vej i akutkirurgi. Briefing v. Line
Evt.:
11. Frivillig til udarbejdelse af konferenceliste med relevante konferencer i akut kirurgi
12. Plan for indstilling af danske akutkirurger til Honorary Certification i UEMS EmSurg (skal i
praksis eksaminere)
13. Guidelines udgående fra gruppen: Plan?
14. På opfordring: Diskussion af Appendicitsagen fra 2016 der diskuteres på de sociale medier
efter at have optrådt på undervisningsslides fra STSP publiceret i ugeskriftet Januar 2018.
Stort antal frustrerede og svært utilfredse kollegaer over kendelsen i Disciplinærnævnet.
15. Emner til Dansk Kirurgisk Selkabs Årsmøde 2018

Orienterende:
Kommende møder 2018:
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HFA sender en vejledning til Skype-møderne ud.

Ad 1.
JV og LTT velkommes som nye medlemmer.
Ad 2.
PS har deltaget i møde hos SST d.7/12-2017 ang. nyt akutmedicinsk speciale (Officielt referat fra
SST foreligger endnu ikke):
Politisk beslutning: Speciallægeuddannelsen i akutmedicin opstartes i 2018/2019: Første
introduktionsstillinger oprettes d. 1. okt. 2018. Første Hoveduddannelsesforløb starter 1. okt. 2019.
PS finder til mødet samarbejdet med kirurgi acceptabelt, har ytret at vores vigtigste krav er at de
ikke stiller eller forsøger at stille operationsindikation. Der er uenighed i resten af faggruppen, som
finder det krav for beskedent/uambitiøst hvilket starter en længere diskussion..
Ang. dansk akutmedicinsk målbeskrivelse
I indledningen: ”DASEM har undervejs mødtes med Sundhedsstyrelsen og repræsentanter for
Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Intern Medicin og Dansk Selskab for Anæstesi og
Intensiv Medicin og fået de pågældende specialers input til målbeskrivelsen”.
–Hvor er Dansk Kirurgisk Selskabs input? Organsystemet (abdomen) eksisterer stort set ikke i
målbeskrivelsen, på trods af at det er opgjort, at op til 20 % af alle henvendelser i FAM er grundet
akut abdomen. Hoveduddannelsen i akutmedicin er designet uden ophold på de kirurgiske
afdelinger. Line gør opmærksom på at det er i skarp kontrast til den velrespekterede
speciallægeuddannelse i Sverige, hvor lægerne i akutmedicinsk speciallægeuddannelse tilbringer 26
måneder i akutmedicin (FAM) og 34 måneder hos øvrige specialer inkl. kirurgi og anæstesi.
Abdomen er udelukkende italesat på s.25, H13 i målbeskrivelsen, hvor der angives at kompetencer
relateret til modtagelse af akut patient med smerter i abdomen skal opnås ved klinisk erfaring,
selvstudium og et 4-dages kursus med øvrige kirurgiske specialer. Ingen formaliseret
supervision/oplæring af speciallæger i kirurgi på nogen tidspunkter i intro eller HU.
Der er efter længere diskussion i faggruppen enighed blandt alle ved mødet om at det formulerede
er uambitiøst, utilstrækkeligt og uacceptabelt set fra vores synspunkt. Utrygt for vores patienter at
det ikke håndteres med større involvering af kirurgisk faglighed. Der er konsensus om at vi aktivt
bør melde os på banen i samarbejdet om tilrettelæggelsen af specialet igen og komme med et
udkast til hvad vi som faggruppe forventer/velkommer at akutmedicinerne skal kunne
varetage i FAM (abdominalkirurgisk) og hvordan kompetencerne bør opnås. Trine melder
sig til at lave et udkast med udgangspunkt i det formulerede fra Region Midt, hvor samarbejdet
mellem kirurger og akutmodtagelser er velfungerende og veletableret efter konstruktiv dialog. Vi
håber at kunne starte et lignende samarbejde med DASEM. Skal naturligvis drøftes med DKS’
bestyrelse.
Næstformanden deltager i det næste møde i SST, eftersom PS er bortrejst på tidspunktet. Efter
mødet melder SST dog ud at der ikke kommer opfølgende møder og at målbeskrivelsen er blevet
godkendt som den foreligger. Kommissorierapporten vedhæftes orienterende som suppl. filer til
referatet
Link til målbeskrivelsen:
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/D360CC27E61F42E0A1
31324332EA72D6.ashx

Ad 3.
APGS vælges som næstformand, bakkes op af alle tilstedeværende
Ad 4.
Første udgave af hvidbogen er færdig og godkendt. Efter at APGS og LTT er trådt ind i faggruppen
har der været en ivrig diskussion på mail af det fremsatte krav i hvidbogen om at man i DK skal
have været speciallæge i kirurgi gennem 2 år før man kan blive akutkirurg, modsat UEMS’ krav,
som blot er dokumenterede kompetencer i logbogen samt speciallægeerklæring. HFA og Lars Bo
Svendsen mener at det generelt er et problem at yngre danske kirurger har for beskeden erfaring,
hvorfor de er fortalere for en særlig 2 års regel for danske kirurger. Anbefaler at faggruppen læner
os op af de andre faggruppers certificering.
LTT og APGS mener at det er en antielitær tilgang (stik modsat intentionen), forkert og bør drives
udelukkende af specifikke kompetencer og ikke tidsanciennitet. -At det bør belønnes hvis man på
eget initiativ målrettet og hurtigt skaffer sig kompetencerne i logbogen, f.eks. via udlandsophold
eller selvarrangerede interesseophold på relevante afdelinger. LTT anfører at i fald HFA og Lars Bo
Svendsen mener at en fyldt logbog ikke er tilstrækkeligt til certificering, bør niveauet af UEMS
eksamen bringes til diskussion og ikke isoleret benyttes til straffe/bremse yngre målrettede danske
kirurger sammenlignet med deres europæiske kolleger med endnu et tidskrav. LTT udtrykker
bekymring for at de mest ambitiøse blot vil gå uden om de danske fellowships, fordi de ikke vil
underlægges endnu en tidsregel.
Enden af diskussionen blev at alle er interesserede i at tiltrække ambitiøse og kirurgisk
velkvalificerede kandidater til subspecialet og at 2 årsreglen må tages op til revision når hvidbogen
skal revideres.
Ad 5.
Opfølgning på de opslåede fellowships i akutkir i Jylland:
1 kvalificeret ansøger til 2 stillinger. Der arbejdes med flere modeller til fremtidige opslag.
Overordnet: Det er et problem at rekruttere til specialet på de afdelinger hvor akutkirurgien ikke
respekteres og prioriteres som subspeciale, fraset når der skal laves vagtplan for hvem der skal være
repræsenteret i FAM.
Ad 6.
Udgår – Hans er offline
Punktet genoptages på dagsorden for næste fysiske møde
Ad 7.
Kontakt-ordning i forhold til UEMS:
Mailadresser til Trine, Peter og Marianne er lagt på hjemmesiden så de kan kontaktes af
interesserede der ønsker vejledning til UEMS certificering i akutkirurgi.

Ad 8.
Bestyrelsen ønsker hvidbogen sendt bredt ud. Vil gerne støtte profileringen af subspecialet (ikke
specificeret hvordan).
Vi mener ikke at hvidbogen er et relevant dokument at sende ud til de nævnte instanser. Vi har
behov for en ”Akutplan 1”. Vi mangler endvidere en pressestrategi til at øge fokus på det forsømte
område med elendige outcomes, lange ventetider, generelt stedmoderlig finansiering og behandling
sammenlignet med elektive patientgrupper.
Stor opgave, bør velovervejet angribes. Diskuteres som indsatsområde på et af de kommende
møder. For nuværende er der ingen midler (økonomi) til at profilere specialet, hvilket bør tages op
med DKS bestyrelse.
Ad 9.
Ja, vil skal udvide med en facebookgruppe – Kim får ansvaret for den opgave.
Alle medlemmer af faggruppen registreres som administratorer. Lukket gruppe, der skal benyttes til
alt fra debat, medlemsmeningsmålinger, annoncering af kurser og konferencer, samt faglige
opdateringer.
Evt. også aktivitet Twitter på et senere tidspunkt.
Ad. 10
Ang. nationale kliniske retningslinjer (NKR):
Med finansloven 2017 er der i perioden 2017-2020 afsat 38 mio.kr til udarbejdelse af Nationale
Kliniske Retningslinjer i samtlige specialer. Der uddeles max. 500.000 pr. guideline, der er
halvårlige ansøgningsfrister. Der må formuleres 5 videnskabelige spørgsmål pr. NKR.
NKR er Ikke en A-Z behandlingsinstruks, men en diskussion af nedslag i behandlingen hvor
national praksis varierer og hvor der er begrænset evidens og/eller uenighed om fortolkningen af
den eksisterende evidens.
Det kræves at der etableres tværfaglige arbejdsgrupper til udarbejdelsen af en NKR, hvor ansvaret
er pålagt klinikerne, metodevejledt af SST.
Fra SST’s hjemmeside:
”De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan
bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter
af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet
særlig anledning til at afdække evidensen”
LTT har på opfordring udarbejdet en ansøgningsprotokol og fået tildelt midler til udarbejdelse af
NKR i perioperativ behandling af patienter med akutte mave-tarm kirurgiske højrisiko tilstande.

Arbejdsgruppen består af anæstesiologer, akutkirurger, anæstesisygeplejersker, mikrobiologer, en
søgespecialist og en metodekonsulent. Forventes færdigudarbejdet ultimo 2018, hvor den skal i
review nationalt og internationalt, samt til høring ved de faglige selskaber og relevante
patientforeninger forud for publicering.
LTT vil opfordre faggruppen til at overveje andre relevante emner der bør ansøges om midler til at
udarbejde NKR i. For nuværende er det de eneste puljer der kan finansiere udarbejdelse af
guidelines og der er et stort behov for at løfte den opgave i akutkir.. Det diskuteres i gruppen, hvor
KAP og TL foreslår ansøgning om NKR for udredning af den akutte kirurgiske patient: fra
symptom til behandlingsstyrende diagnose. Kunne være oplagt samarbejde med bl.a.
akutmedicinerne (DASEM) og dermed etablere en samarbejdsplatform. Der arbejdes videre med
ideen over de næste møder.
Ad 11.
Line melder sig til udarbejdelse af konferenceliste med relevante konferencer i akut og traume
kirurgi.
-Hans, har I en tilsvarende i herniegruppen?
Ad 12.
Plan for indstilling af danske akutkirurger til Honorary Certification i UEMS EmSurg (skal i praksis
eksaminere).
Stor opbakning i faggruppen til indstilling af Niels Qvist.
Yderligere kandidater diskuteres. Der er enighed om at gruppen ønsker at priotere klinisk aktive
akutkirurger. Desværre har de nævnte (TL, Morten Bay-Nielsen, Mai-Britt Tolstrup m.fl.) under 10
års erfaring som speciallæge, hvilket kræves forud for indstilling. Supplerende kandidatforslag
modtages gerne.
Ad 13.
Kommende guidelines udgående fra gruppen:
Bugvægslukning – LTT (del af NKR – Med Mai-Britt Tolstrup, Jakob Burchardt og Ismail Gögenur
som primære ansvarlige på denne del af retningslinjen)
Håndtering af patienter efter indtag af batterier – TL
Der foregår for nuværende en revision af galdeguidelines ved Thue Bisgaard, Lars Tue Sørensen m.
fl.
Hernieguidelines afventes fra Herniegruppen og Traumeguidelines er pålagt Traumegruppen.
Format/skabelon???
Ad 14.

På opfordring fra utallige kollegaer samt YL formand Camilla Noelle Rathcke diskuteres kendelsen
i Disciplinærnævnet 2016 ud fra de undervisningsslides fra STPS der er utilsigtet blev offentliggjort
i Ugeskift for Læger, januar 2018.
For præsentation og diskussion af sagen: Se de vedhæftede slides.
Forbehold fra faggruppen:
De pågældende slides fra STPS er ikke at sidestille med agtindsigt, der er forsøgt indhentet hos
STPS af APGS uden held. De pågældende STPS slides udgør et utilstrækkeligt grundlag for at
vurdere om kendelsen er korrekt/rimelig.
Faggruppen anerkender at sagen er af yderst vigtig og principiel karakter. Den har ført til stor debat
på de sociale medier og på landets afdelinger den seneste måned. Et stort antal af vores kollegaer
føler sig uberettigede i aktuel fare for en lignende sag.
Den hyppigste fortolkning af den fremlagte sag er, at patienten åbenlyst IKKE blev udsat pga.
manglende omhu, men pga. manglende kapacitet, samt at bagvagten prioriterede korrekt under de
givne forhold (prioriterede livtruende patologi over appendicitis uden mulighed for at øge
operationskapaciteten).
-Det var derfor rammerne og dermed organisationen der ikke levede ikke op til almindelig
anerkendt faglig standard. På trods af dette var det den YL der var bagvagt, og helt uden yderligere
handlemuligheder, der fik næsen.
Det er dét, der er grundlaget for vores kollegaers frustrationer. -Frygt for at vi alle principielt kan
blive syndebukke for en dysfungerende organisation, selvom vi har handlet optimalt inden for de
rammer der er givet.
Det besluttes at faggruppen går videre og forsøger at få aktindsigt via DKS. PS diskuterer endvidere
sagen med bestyrelsen.
Ad 15.
Emneforslag til Årsmødet 2018, Akut og generel kirurgi, deadline 20. feb. For yderligere forslag:
•
•
•

•

Ileus
AHA hvor er vi nationalt? Hvor skal vi hen? (inkl. fremlæggelse og diskussion af NKR)
Implementering som videnskab i akutkirurgi: Udfordringer i processen ved ændring af
udrednings- og behandlingsalgoritmer i akutkirurgien i en organisation under forandring
med begrænsede økonomiske rammer.
2 Herniesessioner (v. Hans):
1. Hernie-profylakse (Dvs bugvægsluknig, profylaktisk net
ved laparotomi, håndtering af fascieruptur, profylakse ved
stomihernier.
2. Præoperativt optimering (primært hos elektive patienter)

LTT, februar 2018.
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