Beskrivelse
Centralisering af højtspecialiserede sygdomme (benigne som maligne) bevirker at der – samtidig
med den teknologiske udvikling – må oprettes en række fagområder for at tilgodese kravene til den
højtspecialiserede funktion.
Definition
Ved fagområdet Esophagus, cardia og ventrikel kirurgi (ECV-kirurgi) forstås behandling af
kirurgiske lidelser i spiserør, overgangszone, mellemgulv, mavesæk og duodenum.
Området omhandler behandling af akutte tilstande som traumer, blødninger og perforationer i det
omfang sådanne lidelser ikke har kunnet behandles under fagområdet generel kirurgi / traumatologi.
Afgrænsningen overfor dette speciale er flydende da det ofte vil afhænge af den enkelte kirurgs
kompetencer i den enkelte situation. På den baggrund bør retningslinier for diagnose, behandling og
kontrol af flere af de i fagområdets involverede lidelser (ex. præmaligne lidelser, akutte tilstande
mm ) udarbejdes i samarbejde med tilstødende fagområder og specialiteter, såsom generel kirurgi,
thoraxkirurgi og medicinske specialer som medicinsk gastroenterologi.
Området omfatter også ekspertområderne refluks, benigne sygdomme i ventrikel og bariatrisk
kirurgi.
Lægelige kompetencer
Principper for certificering af fagområdets kirurger.
Alle kirurger beskæftiget i fagområdet, herunder på højtspecialiserede afdelinger der behandler
disse lidelser kan efter mindst 2 års ansættelse som speciallæge med hovedansvarsområde i
fagområdet søge om certificering. I forløbet af denne ansættelse skal der indgå fokuserede ophold
på afdelinger med relevante tilstødende specialer og kursisten bør opholde sig på mindst 2 ECV
afdelinger.
Ophold på udenlandske afdelinger tilskyndes. Formålet med uddannelsen er at kunne passe
højtspecialiseret funktion på ECV afdeling og samtidig tilegne sig nyeste teoretiske viden om
diagnostik og behandling og samtidig indgår aktivt i afdelingens forskning og bidrager til denne.

I forbindelse med certificering skal den uddannelsessøgende opfylde kravene til eksaminering i den
Oesophago-Gastriske division under UEMS Surgery (FEBS / OG), se www.UEMSSurg.org/
”knowledges and skills ”. En certificering af opnåede kompetence mål foretages af ECV sektionen
under DKS og her er det ikke et krav – men ønskeligt – at den europæiske eksamen er bestået.
Med henblik på udviklingen af faget forventes det at den uddannelsessøgende senest i forbindelse
med sit 2-årige forløb deltager aktivt i afdelingernes forskningsarbejde med udarbejdelse af
selvstændige publikationer.
Kirurger der har beskæftiget sig med fagområdet i mere end 10 år på højt specialiseret afdeling kan
søge om fagområdetilladelse (honorary fellow ECV/DKS) eller i den tilsvarende europæiske
division (OG - surgery) (FEBS/OG hon.).
Internationale forhold
I de sidste 3 år er der tiltagende internationalt fokus på etableringen af en selvstændig division for
OG kirurgi (Oesophago – gastrisk kirurgi) i Europa og DKS deltager aktivt i dette arbejde gennem
UEMS Surgery ved afholdelse af eksamen indenfor området.

