
Der blev afholdt et møde i Odense den 12 Maj 2014 for alle fagområdets medlemmer i forbindelse 

med U-kursus i Børnekirurgi.  

 
Dagsorden: 
1) orientering: Referat fra DKS bestyrelsesmøder: se bilag. Det vigtigste er nok diskussionen med SSI vedr. 

ret til kirurgiske database-data som formanden har gang i, Niels har muligvis yderligere information fra LVS. 
DKS forslag til revision af specialeplan er vedhæftet. 

2) orientering fra UEMS: Det børnekirurgiske og det børneurologiske træningsprogram er vedtaget 12 april 

(begge vedhæftet) 
3) Det vigtigste punkt er tilrettelæggelse af årsprogrammet: Vi skal konkurrere morgenen efter festen med 

gæstetaler om coloscopi screening.  Jeg står indtil videre med aben - men det ville være dejligt om en 
anden meldte sig. Har evt. et forslag om at Torbjörn Bachman kunne tale om laparoscopisk vs traditionel 

PEG (disputats). Er hernier derudover en mulighed??? - andre emner modtages meget gerne - vi har jo lang 

tid (se programmet). Skal vi vække, med en debat om omskæring nu hvor det seneste circulære udkommet 
10 april og som jo ikke tog hensyn til DKS og DUS forslag om at indgrebet skulle udføres i speciallæge regi 

men "blot" af læge eller medhjælper. 
4) evt. 

 

Til stede: 

 

Niels Qvist, Lars Rasmussen, Mark Ellebæk, Nina Kvist og Jørgen Thorup 

 

Referat:  

 

Ad 1) Orientering fra JT iht. Referater fra DKS bestyrelsesmøder (se disse). 

 

Ad 2) Orientering fra UEMS (JT). Der blev aflagt rapport fra UEMS counsil mødet i April hvor den 

Europæiske Uddannelsesbeskrivelse for Børnekirurgi og Børneurologi netop var vedtaget. 

Det blev aftalt at LR fremover (foruden JT) deltager i det årlige møde i European Board of 

Paediatric Surgery samt årsmødet for specialerepresentanter i FAS. 

Det børnekirurgiske og børneurologiske uddannelsesbeskrivelser kan ses på UEMS hjemmeside. 

 

Ad 3)  Der blev lagt en foreløbig plan for afholdelse af den børnekirurgiske session ved årsmødet 

2014. 

 

Ad 4) LR  redegjorde for arbejdet med den nye målbeskrivelse for Kirurgi. 

 

 


