Referat Bestyrelsesmøde Akut Kirurgi, 16/4/2019
Deltagere: Peter Svenningsen (PS), Anders Peter Skovsen (AP), Thomas Korgaard Jensen, (TKJ), Kim
Bøgelund Laugesen (KBL), Jes Vogt (JV), Trine Lauridsen (TL), Kristian Aagaard Poulsen.
Afbud: Hans Friis-Andersen (HFA), Line Toft Tengberg (LT), Emma Possfelt-Møller (EPM)
1. Godkendelse af referat fra 15/1/19
Godkendt
2. Nyt fra formanden
Intern audit i styrelsen for patientsikkerhed. Afklarende spørgsmål stilet til PS.
Sygehustilsynet SPS. Diskuteres og fastholder at negative fund behøves ikke, at være anført.
Positive anføres. Stomimarkering, skal tilsikres af den kirurger, der stiller OP indikationen.
LKT under danske regioner.
Ileus. Akut kirurgidatabasen (RKKP) Møde og fortsætter med at støtte hinanden.
Rkkp ekstraord. Styregrupppemøde slut april til LPR III, baseret samt monitorering af ileus,
perforation, iskæmi og intraperitoneale blødninger. Besluttes ved styregruppen.
Indstilles til DKS at: foredrag først og prisuddelingen for bedste poster ti l festen torsdag aften,
Inputs på Ogilvie guidelines.

3. Mødeplan resten af året – status? (PS)
Torsdag 13. juni 2019, Odense
Mandag 26. September, Odense
Fredag d. 1. Nov, KBH

4. Årsmøde 2019, 30 okt – 1. nov.– planlægning
Akutte sessioner
31. okt
13.40 – 15.10, Frie foredrag i akut kirurgi. Sessionsleder PS + ? Emma?,Line?
15.40 – 16.40, Hyperakutte kirurgiske tilstande (Iskæmi, perforationer (duodenale og iatrogene,
behandling), 3 foredrag) Thomas, KBL
1. nov
16.30 – 18.00 Session med akutkirurgi i Dansk Røde Kors (Kristian), Militært regi, MSF. – navne,
Kristian? Katrine Hold? Allan Kay(UK army)?

Sessionsleder (TL, AP)
Graduering af postersession. Alle i fagområdet deltager i graduering. PS Sender ud.
Herniesessioner – HFA sender program direkte til fagområdebestyrelse i Gitte Frøsild
1. nov
10.00-11.30, emne
12.00-13.30, emne
5. Nyt ang. NBV / akut medicin / vejledning i udredning for akut abdomen (TKJ, LT, AP)
Oplægget til snitfladen ved TL(bilag 1).
Struktur til vejledning for Guidelines.
Opsamlende mail fra Thomas.
Punkt til 13. Juni.

6. Udarbejdelse af Generelle guidelines: ”Hindsgavl møde” diskussion af hvordan, hvem og hvad (LT
og TKJ)
Etablering af grupper til udarbejdelse af guidelines. Frivillige og interesserede skal engageres .
Prækursister, HU etc.
Emner til guidelines.
2020 er guidelineåret.

7. Liste over guidelines/behandlingsvejledninger der skal udarbejdes og udgå fra faggruppen inden for
de næste 2 år og udarbejde en skabelon til formålet (LT) – UDSKUDT til 13 juni 2019
8. Hvidbogen – professionel redigering og opsætning - opfølgning (PS)
Genudsendes til gennemlæsning, redigering og med kommentarer inden næste møde. Så det kan
trykkes i forsommeren 2020 og være klar til næste års årsmøde på DKS.
9. Evt.
Punkter til næste møde.
1.TL ønsker fellowship gennemgang. Sender fellowuddannelsesprogrammet fra AUH/Horsens.
Til indspark og inspiration fra den øvrige gruppe.
2.Arbejdsdeltagelse i gruppens arbejde
3.Hvem er på genvalg. PS. Opslag skal sendes ud 3 mdr inden årsmødet.
Guidelines Colonkirurgi/akut kirurgi: Damage control. Kommunikation med DKS vedrørende kritik af
deres guidelines.

