Årsberetning 2015 for fagområdet akut og generel kirurgi
De største forandringer inden for fagområdet er sket uden for landets grænser. Der er i UEMS
regi i år oprettet et fagområde inden for ”emergency surgery”. I modsætning til ”generel
surgery”, hvor en dansk uddannet kirurg ikke har mulighed for at opfylde kriterierne, fordi
disse omfatter store dele ortopædkirurgi, urologi og thoraxkirurgi er det nyoprettede
emergency surgery i langt højere grad rettet mod kirurgi i nordeuropæisk forstand. Der er
således nu mulighed for at blive UEMS certificeret inden for ”emergency surgery” i Danmark.
På baggrund af ovenstående har fagområdebestyrelsen indstillet til DKS, at fagområdet ”akut
og generel kirurgi” ændres til ”akut kirurgi med ekspertområderne traumatologi og
herniekirurgi”, da vi mener, at det nye navn er langt mere dækkende for fagområdets
arbejdsområder.
Oprindelig var det planlagt, at fagområdet sammen med DKS’s bestyrelse skulle afklare de
nøjagtige ansvarsområder mellem akut- generelkirurgi og de øvrige fagområder i oktober
måned. Desværre er mødet udsat til formentlig januar.
Vores indstilling vil være at al uopsættelig kirurgi ligger under vores fagområde, dette være
sig både malign og benign kirurgi.
Når ansvarsområderne fagområderne imellem er afklaret, vil vi påbegynde arbejdet med at
udarbejde landsdækkende guidelines. Dette arbejde vil så vidt muligt foregå i tæt samarbejde
med regionale akutkirurgi-grupper, da det er her kompetencerne primært er placeret. Aktuelt
er der kun dannet en gruppe i København, men vi håber på, at der oprettes lignende grupper i
de øvrige dele af landet.
Arbejdet med guideline udvikling er særdeles omfattende og aktuelt er der ikke afsat nogen
midler. Vi håber at kunne få tilført midler ved at ansøge Sundhedsstyrelsens pulje til udvikling
af nationale kliniske retningsliner ved næste ansøgningsrunde.
Indenfor herniekirurgien har man i Uddannelsesregion Nord indført et kompetencegivende
kursus indenfor åben lyskebrokkirurgi am. Lichtenstein for HU-læger med øgede
kompetencer i forhold til konventionel oplæring, hvilket er påvist i en phD-afhandling.
Modellen forventes indført som led i en formaliseret uddannelse indenfor ekspertområdet
herniekirurgi for at dokumentere kompetenceniveauet i henhold til internationale
standarder. Alternativt må kompetencerne opnås gennem internationalt certificerede kurser.
Under alle omstændigheder ligger der et stort arbejde med at sikre finansieringen, hvilket
muligvis kan lettes hvis DKS anbefaler ovenstående.

