Møde akut kirurgi fagområde 1/11 2019
Tilstede: P Svenningsen, AP Skovsen, K A Poulsen, K Bøgelund, H Friis, E Possfellt_Møller, L Tengberg, T
Korgaard, J Vogt

Pkt1 Info – NKR galde
BBH (L Thue Sørensen) forsøger påny at søge NKR. Jes og Hans er gået med ind i arbejdet. Målet er at
oprette retningslinjer på fokuspunkter indenfor galdestenssygdom.
Tovholdere: H Friis, J Vogt

Pkt2 DKS fællesvejledning med DCCG: DCS
DCCG har rettet kontakt mhp. bistand til at opdatere guideline for DCS for colonpatologi. Arbejdet kommer
til at foregå mellem A Berthelsen (DCCG) og AP Skovsen. Mødet/møderne er sat til at starte i januar 2020.
Tovholder: AP Skovsen

Pkt3 Valg af formand næste 3 år
AP Skovsen vælges enstemmigt.
Peter Svenningsen fortsætter som ex officio

Pkt4 Valg af næstformand næste 3 år
Kim Bøgelund vælges enstemmigt

Pkt5 Mødeliste 2020. Hvor og hvornår?
Det foreslås at holde møderne i København. Der er ved formand for DKS sagt god for forplejning ved
seneste bestyrelsesmøde.
Det foreslås at møderne afholdes i dagtiden i relation til bestyrelsesmøderne i Domus Medica 3 gange + 1
gang ved DKS.
Vi afventer DKS’ årshjul mhp. At planlægge datoer.
Tovholdere: AP Skovsen

Pkt6 2020 frie foredrag og DKS 2020 generelt
Der er bred interesse i at få en mere strømlinet og sikker proces for 2020 for at undgå de fejl der er sket i
år.

1) Vi ønsker at alle foredrag foregår Torsdag således prisoverrækkelse kan foregå ved festen
2) AP Skovsen har tidligere foreslået en art PhD Cup med Seneste års PhDer der kan præsentere deres
data. Forslaget er stillet til DKS’ bestyrelse. Gruppen støtter op om dette.
3) AP Skovsen foreslår at der holdes en kort session omkring ”det seneste års nyudklækkede
speciallæger”. Gruppen støtter op om dette.
4) L Tengberg ønsker at stå for de frie foredrag og vil komme med en plan for standardiseret
evalueringsproces.
Tovholdere: L Tengberg, AP Skovsen, T Korgaard

Pkt7 Emner til 2020 plan
-

Guidelines (Der afventes fortsat tilbagemelding fra DKS mht. økonomi)
Vejledning til Akut medicin (Status: Sendes ud inden nytår til gennemlæsning i gruppen)
Bedre samarbejde med Det Akut medicinske speciale mhp. At ensrette og øge den
abdominalkirurgiske ”sideuddannelse” i kursusstillinger.
Hvidbog
Hvordan man ”anerkender” erfarne akut kirurger der formentlig aldrig kommer til at tage eksamen.
Dansk Dagkirurgisk Selskab vil oprette database.

Pkt8 Hvidbog
Pågående proces med at ”omdanne” Hvidbogen til et politisk dokument. Produktet er finansieret (26.000, -)
fra DKS.
Tovholder: KA Poulsen

Pkt. Evt1
Diskussion omkring UEMS certificering og colonkirurgi. Vi undres over at colonkirurgien bevæger sig væk fra
at tage den europæiske eksamen. PS foreslår at det tages op i DKS.
Tovholdere: Formand og næstformand

Pkt. Evt2
Der er generel utilfredshed i gruppen med håndteringen af ”DKS svindelsagen” (overførsel af 80-90.000 til
udenlands konto). Dels er det meget uheldigt at retningslinier for overførsler ikke synes at være overholdt.
Dels skulle der være faldet politianmeldelse øjeblikkeligt efter svindlen er indset og i hvertfald øjeblikkeligt
efter seneste bestyrelsesmøde hvor det netop blev aftalt at foretage akut politianmeldelse.
Tovholdere: Formand og næstformand.

