
Dagsorden 
Bestyrelsesmøde kolorektal fagområde 

31. januar 2019, Roskilde, 10-16. 
 

Tilstede: Michael Sørensen(MS), Niels Kvist(NK), Lilli Lundby(LL), Lene Iversen(LI), Ole Roikjær(OR), Ole 
Thorlacius-Ussing(OTU), Jesper Nielsen(JN), Tina Fransgård(TF), Lars Bundgaard(LB) 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer OR, referent LB. 
 

2. Meddelelser fra formanden(OR). 
 

DKS’ bestyrelse er meget interesseret i snarest at få defineret indhold i ”kompetencer for 
kræftkirurgi indenfor kolorektalkirurgien” – som ønsket fra SST. DKS ønsker at få accelereret 
processen, og der kan muligvis ydes økonomisk støtte fra DKS til dette. 

OR ønsker repræsentanter fra kolorektale fagområde under DKS kan blive  repræsenteret i 
divisionen for koloproktologi i UEMS regi.  

Der er stadig ikke noget nyt vedrørende systematisk uddannelse i kolorektalkirurgi(fellowship) i 
uddannelsesregion øst(Hovedstaden og Sjælland). Jens Hillingsøe, der er blevet næstformand i DKS, 
vil tage det op i det sundhedsfaglige råd i Hovedstaden og ved fællesmødet med sundhedsfaglige 
råd i Sjælland. 

DKS hjemmeside er ved at være velkørende, vi skal have opdateret de kolorektale sider. 

 
3. Meddelelser fra de enkelte områder 

a. DCCG(LI) 
Der er kommet en ny hjemmeside i DCCG, man kan kobles på til nyhedsbreve. 
Der er planlagt DCCG’s årsmøde 11.april 2019 i Aalborg. Der er endnu ikke udkommet et 
program. Temaet er organbevarende kirurgi. 
DCCG har haft et møde med RKKP vedrørende at få tarmscreeningsdatabasen (DTS) ind 
under et fagligt selskab for at få en faglig forankring af retningslinier for behandling af 
polypper og tumordiagnostik. Repræsentant fra DSHG og DTS er inviteret til at deltage som 
ad hoc medlemmer i DCCG’s bestyrelse. 

b. Proktologi(LL og NK) 
Der har lige været møde i proktologigruppen under DKS’ kolorektale sektion i går. 
Overordnede emner var hæmorider og fissurer.  De seneste nye guidelines fra ESCP 
vedrørende hæmoridebehandling blev fremlagt af NK 
Gennemgang af aktiviteter fra de forskellige arbejdsgrupper. En gruppe arbejder på nye ICD 
koder og operationskoder for fistlerne mhp senere at oprette en fistel database.  
Man ønsker at fremlægge de nye guidelines fra ESCP om hæmorider på næste DKS 
årsmøde. 
 

c. IBD(OTU) 



Den internationale database vedrørende kolektomier ligger i UK. Stadig uafklaret om man 
vil kunne indrapportere med de gældende EU regler set i lyset af Brexit. 

d. Det funktionelle(MS) 
Køge skal i gang med udredning og behandling af de funktionelle tilstande – dette er under 
opbygning. MS vil hjælpe dem i gang. 

 
4. Evaluering af DKS årsmøde(OR) 

Evaluering af årsmødet i efteråret 2018. For dårligt fremmøde til fredagsmødet vedrørende 
MMR(sidst på eftermiddagen), hvor der var en del indbudte foredragsholdere(OTU). Man 
diskuterer om poster eller frie foredrag i stedet skal placeres fredag. OR oplyste at der i DKS er 
opmærksomhed på de mange indkomne abstracts, og at det kan findes nødvendigt at begrænse 
antallet af foredrag og posterpræsentationer.  LI foreslår desuden videopræsentationer.  
 

a. Emner for årsmødet 2019 

Der foreslås følgende: 

Proktologi : nye guidelines for hæmorider(evt. NK), fistler(evt. LL eller Phil Tozer, St.Marks), pil. 
cyster(evt. Susanne Haas, Randers). 

Mikrobiom (i relation til cancer og IBD, fæcestransplantation. lækager). evt. OTU, evt. ”hot 
shot” fra Chicago. 

 
5. Brainstorm  

a. Kompetencer i kræftkirurgi 
Man diskuterer hvad en specialiseret kræft kirurg i kolorektalkirurgi skal indeholde. Alle er 
enige om at den eksisterende fagområde uddannelse skal være danne grundstammen for 
en kolorektalkirurg. Herudover skal der overbygges noget mere, således at man kan kalde 
sig kræftkirurg. Arbejdsgruppen der allerede er nedsat laver et udkast til næste gang. 

b. Fagområdeuddannelsen 
Skal have et mindre ”brush up” – fagområdegruppen kigger på det.  
 

 
6. Næste møder for 

a. Bestyrelsen (hvert kvartal er tidligere vedtaget). 
28.5 Aalborg, 11.9 Odense, 30.10 København (dagen før årsmødet om eftermiddagen. 

b. Kompetencegruppen 
4.4 Århus. 

c. Strukturgruppen 
? 
 

Referent: LB  3.2.2019 

 


