
2. Vedtægter for akut kirurgi med ekspertområderne traumatologi og herniekirurgi. 
 
Vedtægter  
§1. 

- Stk. 1. Fagområdet akutkirurgi med ekspertområderne traumatologi og herniekirurgi under 
Dansk Kirurgisk Selskab er godkendt af LVS i 2013.  

- Stk. 2 Fagområdet konstituerer sig efter valg i forbindelse med Dansk Kirurgisk Selskabs 
generalforsamling. På første bestyrelsesmøde nedsættes de for fagområdet relevante 
underudvalg.  

 
§2. Kommissorium.  

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde : 

Fagområdebeskrivelse for akutkirurgi med ekspertområderne traumatologi og herniekirurgi.  

Principper for certificering af fagområdets kirurger.  

 

Herudover er bestyrelsen ansvarlig for:  

- At sikre planlægningen af nationale møder og kurser inden for fagområdet.  
- At der foreligger nationale kliniske retningslinjer for fagområdets sygdoms-kategorier. 
- 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. 

 

 §3. Bestyrelsessammensætning:  

- Stk.1. Det enkelte fagområde fastsætter under hensyntagen til ovenstående selv det samlede 
antal medlemmer – maximalt 7, herunder en YDK repræsentant. Således tilstræbes det, at 
bestyrelsen har repræsentanter der primært beskæftiger sig med akut kirurgi eller har 
tilknytning til traume og herniegruppen. Herudover bør der sidde medlemmer som har 
ekspertfunktion inden for fagområdet.  

- Stk.2. Dansk Kirurgisk Selskab kan for at sikre en bred repræsentation, supplerende udpege 
1-2 bestyrelsesmedlemmer. 

- Stk.3. Formanden for fagområdet udpeges af bestyrelsen i forbindelse med konstituering. De 
indstillede medlemmer vælges på generalforsamling i Dansk Kirurgisk Selskab ved 
almindelig stemmeflertal blandt tilstedeværende ordinære medlemmer af DKS. Kandidater 
kan indstilles til valg i fagområdet efter skriftlig henvendelse til Dansk Kirurgisk Selskabs 
sekretær senest 3 dage før generalforsamlingen. 

- Stk.4. Valgperioden er 3 år med mulighed for genvalg i alt højst 3 på hinanden følgende 
perioder. Medlemmer af bestyrelsen udtræder automatisk ved pensionering og fagområdets 
bestyrelse kan udpege en suppleant frem til førstkommende generalforsamling i Dansk 
Kirurgisk Selskab. 



 

 

§4.  

- Stk.1. Under Fagområdet Akutkirurgi med ekspertområderne traumatologi og herniekirurgi 
findes følgende underudvalg/grupper: Traumegruppen og Herniegruppen. Disse referer til 
bestyrelsen, idet visse grupper selv sørger for konstituering mens andre udpeges af 
fagområde bestyrelsen.  Herniegruppe, sikre selv konstituering. Traumegruppen, nedsættes 
af DKS bestyrelsen. Herunder ligger DSTC kurset samt kontakten til ATLS Danmark.  

	  


