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Medlemmer Fagområde bestyrelsen i året:  
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Emma Possfelt-Møller, Rigshospitalet 

Kim Bøgelund Laugesen, Århus 

Jes Vogt, Aalborg 
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Årets aktiviteter: 

Vi ønsker at være mere synlige, både i DKS og eksternt i forhold til styrelser, regioner, 

hospitaler, afdelinger og andre specialeselskaber. 

Der er arbejdet videre med hvidbogen redaktionelt og DKS bestyrelse har sikret finansiering til 

en politisk udgivelse. 

 

Fagområdet har bidraget til gynækologisk selskabs guideline for Ogilvie. 

I forhold til Årsmødet har fagområdet har drøftet, om det kunne være muligt fremadrettet, at 

lave et samarbejde både omkring datoer og indhold med DSAIM. Vi mener det vil være en 

fordel i forhold til fagligt indhold på årsmødet og deltagelse. 

I forhold til specialet Akutmedicin; vi har afklaret skæringsflade. Yngre akutmedicineren har en 

hjemmeside hvor de har samlere links til udrednings instrukser, vi er begyndt at samarbejde 

med dem for at bedre udrednings instrukser for ”akut abdomen”. Denne er symptom baseret 

og instrukserne vil primært fokusere på udredning akut abdomen. 

Styrelsen for patientsikkerhed har ved risikobaseret tilsyn sat fokus på Ileus patienten, og 

derved akut kirurgi. Vi har medvirket med faglig rådgivning og er glade for et fagligt tilsyn der 

tager udgangspunkt i evidens. Der foreligger nu et større arbejde med at løfte denne 

behandling nationalt. Vi er glade for der via styrelsens tilsyn nu er skabt mulighed for at 

udbrede gevinsterne ved patientforløbspakker til patientpopulationen for at bedre overlevelsen 

nationalt. 



 

Akut kirurgi databasen er blevet omlagt i indeværende år, således den støtter arbejdet med at 

bedre forholdene for Ileus og perforeret hulorgan patienter. Database er en RKKP database 

og der er arbejdet på at understøtte det fremtidige Lærings og Kvalitets Teams (LKT) arbejde 

under Danske Regioner inden for Akutkirurgi (planlagt start ultimo 2020.) 

Vi har opstartet et guideline-arbejde med henblik på at udvikle en model for udvikling af 

guidelines for Akutkirurgi efter samme model som gynækologerne gør ved “Hindsgavl” møder. 

Processen kræver involvering af flere frivillige medlemmer, litteraturgennemgang hjemme og 

møder når alle er klar til at blive enige om en guideline. 

 

Guidelines udgivet af RKKP Databaser uden for akut kirurgi er blevet diskuteret i løbet af året, 

vi mener det er uhensigtsmæssigt at der er vejledninger der ikke er på god evidens som går 

ind over det Akutkirurgisk område og vil arbejde på en fælles revision og ophøjelse at 

guidelines til DKS niveau for dem der er af en kvalitet vi kan stå inden for. 

Vi mener at der er et behov for at DKS samlet ser på guidelines inden for Kirurgi så der ikke er 

modstridende guidelines. 

Vi har haft en grundlæggende diskussion af procedurer vedrørende opslag og 

ansættelsesproces til fagområdet, samt en grundlæggende diskussion af rekruttering til 

fagområdebestyrelsen, dette har ført til vi vil prøve at skabe mere gennemskuelighed generelt. 

 

I forhold til kommunikation, har vi diskuteret værdien, design og indhold af hjemmesiden 

(DKS), samt vores brug af gruppen ”akutkirurgi” på Facebook, samt en evt brug af twitter, men 

der er for nuværende ikke ressourcer til at øge kommunikationsarbejdet. 

 

Fellowship for fagområdet er en løbende arbejdsopgave. Akutkirurgi har fellowship i Region 

Midt med en fast model. I Region Hovedstaden arbejdes der med en model der er lidt 

anderledes, og mere fleksibel i forhold til den enkelte fellow. 

Fremadrettet arbejder vi for en ramme der støtter folk der søger at opnå certificering. 

 

Ved eksamen i maj 2019 i Prag, var der igen succes og nye danske kirurger (Rikke Therkildsen, 

Kim Laugesen og AndersPeter Skovsen) blev certificeret i fagområdet. Næste eksamen er i Oslo i 

april 2020. 

 

For området ”Hernie kirurgi” udestår der fortsat en plan for subspecialisering i det 

”højtspecialicerede” område samt en kursusliste. Det er ønskeligt at Herniedatabasens 

guidelines bliver opløftet til DKS guidelines i det omfang det er muligt, og vil være et 

fokusområde for fagområdet fremadrettet. 

 

Galdekirurgi området er varetaget af flere medlemmer i gruppen, Vi mener, at det trænger til at 

blive løftet professionelt og vil være et fokusområde for fagområdet bestyrelsen i 2020. 

 

Vi har diskuteret meget hvor meget arbejdstid, man kan forvente medlemmerne af en 

fagområdebestyrelse lægger og hvornår man eventuelt skal overveje at udtræde af gruppen 



hvis man ikke lægger det nødvendige arbejde. I samme ombæring er det diskuteret hvorledes 

DKS finansierer fagområde bestyrelserne, hvorledes arbejdet støttes af afdelingerne og 

hvordan det stemmer overens med den arbejdsbyrde der potentielt set løftes. 

 

Området har besluttet at arbejde med en form for anerkendelse af fagområde specialister der 

ligger ved siden af certificering, i erkendelse af at der er en større gruppe af dedikerede ældre 

kirurger der ligger udenfor certificerings potentialet. 

 

Fokus for fagområde bestyrelsens arbejde i 2020 vil være: 

 

Guidelines og arbejdet her omkring. 

Fagområde anerkendelse for ikke certificerede akut kirurg. 

Profilering af fagområdet politisk, regionalt og i afdelinger. 

Samarbejde med Akutmedicin 

Fellowships 

Mentorstøtte til certificering. 

Øget fokus på hernie området. 

Fokus på galde området. 

Samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Samarbejde med Akutkirurgi Databasen. 

Samarbejde med LKT for kirurgi. 

Diskussion af økonomi til en finansiering af møder; fagområdebestyrelses og møder til 

udarbejdelse af guidelines. 

Bedre Kommunikation direkte med medlemmer. 


