
Vedtægter for 

Fagområde 

Esophagus, cardia og ventrikel kirurgi (ECVK) 

   

 

Vedtægter  

 

§ 1.  

Stk 1. Fagområdet  ECV kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab er godkendt af LVS i 2013.  

 

Stk 2 Fagområdet ECV kirurgi konstituerer sig efter valg i forbindelse med Dansk Kirurgisk 

Selskabs generalforsamling. På første bestyrelsesmøde nedsættes de for fagområdet relevante 

underudvalg.   

 

 

§ 2. Bestyrelsen er: 

    Stk 1.  

     Sammensat som følger: 

     Bestyrelsen dækker  

 Repræsentanter for de højtspecialiserede centre (4 stk) 

 Repræsentanter for benign kirurgi - bariatrisk / refluks kirurgi (2 stk) 

 Repræsentant for thoraxkirurgisk selskab 

 1 yngre læge i hoveduddannelsesforløb med fokuseret uddannelse i fagområdet 

  

Ansvarlig for at sikre regelsæt for indstilling af fagområde medlemmer til fagområde  relevante  

organisationer / opgaver i relation til DKS og offentlige instanser 

Sikre relevante forbindelser til  

                  Onkologiske fagselskaber 



                  Radiologiske faglige selskaber 

                  Gastroenterologiske faglige selskaber mhp at sikre god faglig fælles                   

                   uddannelse i avanceret endoskopi 

                   Nordisk kirurgiske foreninger / UEMS    

 

 

 § 3. Udvalg 

 Stk 1. Uddannelsesudvalget: 

Udannelsesudvalget er: 

 Ansvarlig for oprettelse af certificeringskrav 

 Ansvarlig for afholdelse af examiner der i karakter og indhold vil kunne sidestilles med 

Nordiske / Europæiske krav 

 Ansvarlig for at beskrive indholdet af examiner 

Stk 2. Guidelineudvalget: 

Guidelineudvalget er: 

 Ansvarlig for at der foreligger nationale kliniske retningslinier for fagområdets  

 Ansvarlig for at der sikres databaser på fagområdet virke og sygdomsgrupper 

  

§4 . Formål 

At sikre kvaliteten af behandlingen af patienter med lidelser i eosophagus-, gastroøsofageal og 

ventrikel. Dette bør ske gennem en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af disse 

lidelser, herunder eosophagus-, gastroøsofageal og ventrikelcancer.  Der skal derfor oprettes og 

løbende revideres Nationale Kliniske Retningslinier, som skal dække alle aspekter omkring 

behandlingen af eosophagus-, gastroøsofageal og ventrikel lidelser.  

Hvor det er muligt bør der oprettes nationale kliniske databaser til forskningsformål og 

kvalitetskontrol. 

ECV Kirurgi  nedsætter relevante arbejdsgrupper vedrørende diagnostik og behandling indenfor 

fagområdet, og ECVK skal initiere og støtte såvel kliniske som basal videnskabelige projekter.  

 



 

 § 5. Beskrivelse 

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 og bariatrisk kirurgi. 

 

 

 § 6. 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.  

Når fagområdet er etableret vil der blive tale om en overgangsordning på 2 år hvor man kan 

certificeres i henhold til ovenstående, for derefter at overgå til certificering udelukkende efter 

opslag og ansættelse i fagområde dedikerede stillinger, endt certificering og  eventuel eksamination, 

i henhold til fagområde beskrivelse (fellow ECV/DKS) 

Kirurger der har beskæftiget sig med fagområdet i mere end 5 år på højt specialiseret afdeling kan 

søge om fagområdetilladelse (honorary fellow ECV/DKS) 

 

§ 7. Nationale møder og kurser inden for fagområdet.  

Ansvaret for planlægning af møder hører ind under DMCG ØGC og ECV fagområde 

uddannelsesudvalget som tilstræber 1 årligt DMCG møde og et nationalt ECV fagområde møde i 

tilslutning til DKS årsmøde 

 



      


