Krav til ”Anerkendelse som Akutkirurg”:
-

Gyldig dansk autorisation som Speciallæge i Kirurgi.
Minimum 10 års speciallægeerfaring.
Medlem af Dansk Kirurgisk Selskab.



10 års erfaring som aktiv akutkirurg, det vil sige ansættelse i afdeling der har
akutkirurgisk indtag.



Fortsat aktiv i Akutkirurgien



Fortsat vagtaktiv, enten i tilkald eller tilstedeværelse.



Ansøgeren skal have vist en indsats inden for fagområdet: akademisk, organisatorisk
eller ved en undervisningsindsats.

For almindelig anerkendelse:
Ansøger indsender til fagområdebestyrelsen;
1. ønske om anerkendelse med motivation.
2. dokumentation af kirurgisk aktivitet inkl. supervision af yngre kirurger i akutkirurgi i form af
operationsliste.
3. liste over faglig aktivitet i form af undervisning på relevante kurser.
4. liste over videnskabelig aktivitet.
For æresanerkendelse (honorary recognition);
 Man indstilles til fagområdebestyrelsen for Akutkirurgi i DKS af to certificerede eller
anerkendte akutkirurger med motivation.
 Herefter udpeger fagområdebestyrelsen op til to æresbeviste, eller i særlige tilfælde flere,
der ved årsmødet skal æres med en ”honorary recognition” for deres indsats indenfor
fagområdet Akutkirurgi i Danmark.
Kirurgisk aktivitet:
Operativt som primær operatør eller supervisor:
A krav: Skal minimum have lavet følgende:
-

-

70 Behandlinger af åbent abdomen (laparostomi), inklusiv final lukning
10 Pleuradrænager
100 Operationer for perforeret hulorgan (inklusiv både åben og laparoskopisk kirurgi),
operationer for blødende ulcus, operationer med tyndtarms resektion og operationer for
ileus med adhærence løsning.
3
Splenektomier
20 Akutte laparotomier af anden akut årsag (traume, blødning, mesenteriel iskæmi)

-

200 Laparoskopiske cholecystectomier (elektivt eller akut)
20 Hartmanns operationer, sigmoideostomier, transversostomier eller colonresektioner
med anastomose, hvoraf 5 skal være med colo-colisk anastomose.
50 Inguinal herniotomier, indeholdende både laparoskopiske og åbne.
100 Terapeutiske øvre/nedre endoskopier (hæmostase/stent/polypektomi/fjernelse af
fremmedlegeme)

B krav: Indgreb man skal have assisteret til, assistent tæller ½ point
50 indgreb blandt nedenstående
- Tracheostomi
- Thoracotomi
- Sternotomi
- ”Damage control laparotomi” for traume eller anden årsag med midlertidig lukning af
abdomen.
- Reparation af diafragma
- Fasciotomi
- Debridement for nekrotiserende fasciitis
- Exploration af ductus choledochus
- Revertering af stomi
- Sutur af blære
- Femoralhernie operationer
- Operation af parastomalhernie
- Operation for incisionalhernie
- Operation med ventrikel resektion
- Karkirurgiske indgreb på større kar (eks. aorta/femoralis/brachialis)
Kurser der tages i betragtning er:
 ATLS kursus
 DSTC kursus eller lignende (ATOM + ASSET)
Videnskabelig aktivitet:
32 point baseret på følgende kriterier, der er dog delkrav om point indenfor publikation:
Der kan maksimalt opnås det givne antal point for hvert punkt.
(Således er 8 deltagelser i DKS årsmøde ikke en mulighed)
-

National kongresdeltagelse (DKS årsmøde) (2 point, max 6)
National kongres med præsentation (DKS årsmøde) (4 point, max 12)
International (ECTES, WCES, AAST, International Surgical Week eller lign.) (4 point, max 12)
International konference med præsentation (8 point, max 24)
Publikation med relevans for akutkirurgi (første forfatter) i Ugeskrift for Læger, peerreviewed nationalt tidsskrift (8 point, max 32)
Publikation med relevans for akutkirurgi (medforfatter) i Ugeskrift for Læger, peerreviewed nationalt tidsskrift (4 point, max 16)

-

-

Publikation med relevans for akutkirurgi internationalt (første forfatter) i peer-reviewed
internationalt tidsskrift (12 point, max 36)
Publikation med relevans for akutkirurgi internationalt (medforfatter), peer-reviewed
internationalt tidsskrift (6 point, max 18)
Database arbejde, Akutkirurgi databasen (8 point gives efter to års aktivitet, max 8)
3 års arbejde i fagområde bestyrelse (8 point, max 8)
Lokal ansvarlig for akutkirurgi kvalitetsarbejde (f.eks. LKT akutkirurgi, områdeansvarlig for
Akutkirurgi, ansvarlig for gennemførsel og monitorering af protokoller for akutte højrisiko
abdominalkirurgiske patienter) (2 point, max 6)
Underviser på ATLS, DSTC eller A-kurser i den kirurgiske speciallægeuddannelse (2 point pr
kursus, max 6 point)
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