REFERAT – BESTYRELSESMØDE FAGOMRÅDE AKUTKIRURGI
Videomøde (Zoom).
Dato: 19/10/20
Deltagere: Anders Peter Skovsen (fmd), Peter Svenningsen (ex officio), Trine Lauridsen, Kim Laugesen
(næstfmd.), Jes Vogt, Hans Friis, Kristian Poulsen, Emma Possfelt, Thomas Korgaard
Afbud: Line Toft Tengberg (YDK)

Thomas Korgaard vælges til referent.
Pkt 1 – Godkendelse af referat fra seneste møder: Alle deltagere godkender uden kommentarer.

Pkt 2 – Årsberetning.
AP Skovsen spørger om yderligere input og status.
Databasearbejde (P Svenningsen): Status: har monitoreret efter de nye parametre siden Jan-Marts 2020
(fra LPR3 implementering i de forskellige regioner).
Guidelines (Thomas): Ingen kommentarer til struktur. Der aftales at Thomas retter den til. Herefter
rundsendes til akut fagområde til endelige kommentarer og sidst op på DKS’ hjemmeside til endelig
godkendelse. Specielt skal der fokus på ”Cholecystitis” – mangler afrunding ”inden aflevering af patienten
til kirurgerne”. Hvad sker der med patienterne?

Pkt 3 – Anerkendelse som akutkirurg
Godkendelse af dokument for ”anerkendelse som akutkirurg” (samt ”honorær anerkendelse”)
(Svenningsen). Længere diskussion med de enkelte punkter, der gennemgås. Det endelige resultat
fremtræder af dokumentet. Gruppen godkender. Formanden videreformidler til hovedbestyrelse.

Pkt.4 - Hvidbogen
Kristian har rundsendt hvidbogen til kommentarer. Det har været sparsomt med kommentarer. Kristian vil
omformulere elementer omkring herniekirurgi. Sender herefter rundt til medlemmerne. Endelig
godkendelse når de nye bestyrelsesmedlemmer er fundet. Mødet skal finde sted senest primo december.
Således dokumentet i høring senest medio november, efter GF og valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamling er 12. November.

Pkt. 5 status på SST kræftplan CRC 2020

AP deltager som DKS’ repræsentant indenfor akut kirurgi. SST har udbedt sig akut kirurgisk tilstedeværelse
til møderne. Én deltager fra mødet har kontaktet DKS’ formand som herefter har bedt AP Skovsen om en
redegørelse for aktiviteten.
Problemstillingen er især hele spørgsmålet om hvorvidt der skal være en kolorektal-kirurg med ved enhvert
kolorektalt indgreb. Indtil videre er det aftalt i DKS bestyrelse, at AP Skovsen, Ole Roikjær, Ismail Gögenur
og Lene Iversen holder et møde sammen og diskuterer formuleringsmuligheder, for at unødigt belaste
mødet i SST.
Medlemmerne i fagområdet er alle enige i formandens tilgang til møderne.
SST ønsker at indholdet ved ”revision af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft, inkl. levermetastaser”
fremadrettet skal foretages automatisk ved ændring af DCCG vejledninger/guidelines, og ikke inddrage DKS
per se. Peter Svenningsen foreslår at udsende en bekymringsbeskrivelse til DKS om, at den foreslåede
tilgang fra SST er bekymrende. Peter vil bringe det op i SFR Kirurgi (RegionH) omkring håndteringen.

Pkt. 6 Afsked med Jes, Trine og Hans

Pkt 7 EVT
A] PS: LKT startet 1. januar 2021. Vigtigt med en repræsentant fra hver afdeling.

B] PS: Akutkirurgi databasen. Der skal potentielt udskiftes et eller flere medlemmer. De enkelte
medlemmer bedes om at overveje potentielle kandidater.
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