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Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og 

anbefaler kandidater for certificering til Dansk Kirurgisk Selskab. 

Lægelig kompetence 
 

En speciallæge i kirurgi skal for at blive certificeret i det kolorektale fagområde  gennemgå en 

efteruddannelse på to kolorektale enheder, enten ved et af de etablerede fellowships hvor uddannelsen er 

systematiseret eller ved at samle ansættelse og kompetence svarende til nedennævnte krav.  

Alt i alt 24 måneders ansættelser fordelt på de to kolorektale afdelinger, minimum 6 mdrs varighed. 

Den uddannelsessøgende skal erhverve klinisk kunnen ved mesterlære og således deltage i 

praksisfællesskab med hensyn til stuegang, ambulatorium, operationsgang og konferencer i 

multidisciplinære teams. Den uddannelsessøgende skal i løbet af uddannelsen i tiltagende grad kunne 

mestre disse opgaver selvstændigt.  

Man skal ved uddannelsens afslutning beherske den kolorektale cancer behandling og derudover den 

akutte kirurgiske behandling af colitis ulcerosa, have kendskab til principperne for elektiv pouchkirurgi og 

beherske simple indgreb for crohns sygdom.  

Inden for proktologien skal man beherske de almindelige proktologiske indgreb og erkende når mere 

specialiseret behandling er påkrævet f.eks. komplicerede fistler.  

Fokuserede ophold på patologisk, onkologisk og billeddiagnostisk afdeling skal tilstræbes. Endvidere bør 

uddannelsen omfatte et nordisk eller internationalt kursus/kongress i kolorektal kirurgi. 

Videnskabelig aktivitet  med medforfatterskab til minimum 2 artikler må fordres – og indgår som krav til de 

etablerede fellowships. 

Der ses gerne at UEMS eksamen gennemføres (EBSQ examen in Colorproctology) se link 

http://www.uemssurg.org/divisions/coloproctology/ebsq-examination2 

Uddannelseskravene er konkretiseret i nedenstående. 

 

 



Kolorektale neoplasmer 
 

1. Vidensmål 

Der kræves  

 Indgående kendskab til kolon, rektum og analkanalens: 

o anatomi 

o fysiologi 

o patologi: 

 præmaligne tilstande (adenom, IBD, m.fl.) 

 adenokarcinom 

 andre maligne tumorer 

 Indgående kendskab til epidemiologien ved kolorektal cancer, inkl.adenom-karcinom sekvensen 

samt 

 Kendskab til den genetiske baggrund for FAP og HNPCC. 

 

2. Kliniske færdigheder 

 Detaljeret kendskab til symptomer og kliniske præsentationsformer ved kolorektal og anal 

neoplasi, herunder 

o adenom(er) 

o karcinom 

o FAP 

o HNPCC 

o andre præmaligne kolorektale tilstande 

o analcancer 

 Detaljeret viden om den teoretiske baggrund for udredning og stadieinddeling -TNM 

klassifikation- af patienter med kolorektalt adenom og karcinom. 

 Detaljeret kendskab til indikationer for sigmoideoskopi og koloskopi. 

 Detaljeret kendskab til relevant billeddiagnostik: 

o Abdominal ultralydsskanning 

o Rektal og endoskopisk ultralydsskanning 

o CT-skanning 

o MR-skanning 

o PET-skanning 

o Virtuel kolonoskopi 

 Skal selvstændigt kunne bedømme elektive og akutte radiologiske  

undersøgelser i relation til kolorektal og anal neoplasi.  

 Detaljeret kendskab til præoperativ forberedelse ved kirurgisk behandling af kolorektalt adenom 

og karcinom og til præoperativ vurdering af behandlingsrisici. 

 Kendskab til principperne for ”accelereret perioperativt forløb”. 



 Detaljeret kendskab til endoskopisk, kirurgiske og onkologiske behandlingsprincipper ved 

kolorektal adenom og karcinom. 

 Detaljeret kendskab til kirurgisk procedurer jf. pkt. 3 b.  

 Detaljeret kendskab til det normale forløb efter kirurgisk behandling af kolorektal adenom og 

karcinom. 

 Detaljeret kendskab til diagnostik og behandling af komplikationer til endoskopisk og kirurgisk 

behandling. 

 Detaljeret kendskab til principper for follow-up efter behandling af kolorektal adenom og 

karcinom samt til faktorer af betydning for prognosen. 

 Detaljeret kendskab til principper for udredning og behandling (kirurgisk og onkologisk) af 

lokoregionalt cancerrecidiv og fjernmetastaser. 

 Kendskab til følgende databaser og til anmeldelse hertil: 

o DCCG’s kolorektale cancerdatabase 

o Cancerregisteret 

o HNPCC Registret 

o Polyposeregistret. 

 Kendskab til endoskopioplæring via simulator. 

 Kendskab til diagnostik og behandlingsprincipper for analcancer. 

 Deltage aktivt i multidisciplinære teams, herunder erhverve kendskab til: 

o Operationspræparaters præparation og udskæring 

o Strålebehandling 

 

3. Tekniske færdigheder (logbog) 

a. Endoskopi: 

 Selvstændigt udført følgende endoskopier, heraf mindst 10 superviseret af hver type: 

o Sigmoideoskopi   (100) 

o Koloskopi    (100) 

o Rektoskopi m. vurdering af rektumcancer  (10) 

o Endoskopisk polypektomi   (25) 

o Assisteret til endoskopisk stentoplæggelse (5) 

b. Operation: 

 Selvstændigt udført følgende indgreb under supervision af kolorektal kirurg: 

o Segmentær kolonresektion   (40) 

o Hartmanns resektion    (   5) 

o Kolektomi    (   5) 

o Lav anterior resektion/TME superviseret af rektalkirurg (15) 

o Rektumeksstirpation/TME superviseret af rektalkirurg (10) 

 

 Assisteret til følgende indgreb: 



o Lav anterior resektion/TME   (10) 

o Rektumeksstirpation/TME    (10) 

o TEM    (   5) 

 

Inflammatoriske tarmsygdomme og divertikelsygdomme 
 

1. Vidensmål 

Der kræves et  

 indgående kendskab til colon og rektums: 

o karakteristika og differentialdiagnostik ved inflammatorisk tarmsygdom 

o risikofaktorer for malign udvikling 

 indgående kendskab til inflammatorisk tarmsygdommes epidemiologi. 

  

2. Kliniske færdigheder 

 Detaljeret kendskab til symptomer og kliniske præsentationsformer ved inflammatorisk 

tarmsygdom, herunder: 

o proctitis haemorrhagica 

o colitis ulcerosa 

o toksisk megacolon 

o Mb Crohn 

o Divertikelsygdomme 

 Detaljeret kendskab til relevant billeddiagnostik: 

o Abdominal og anorektal UL-skanning 

o CT-skanning 

o MR-skanning 

o Tyndtarmspassage 

o Videokapsel-enteroskopi. 

 Skal selvstændigt kunne bedømme elektive og akutte radiologiske og ultrasoniske 

undersøgelser i relation til inflammatorisk tarmsygdom. 

 Detaljeret kendskab til præoperativ forberedelse ved kirurgisk behandling af inflammatorisk 

tarmsygdom og præoperativ vurdering af behandlingsrisici. 

 Detaljeret kendskab til endoskopiske, kirurgiske og medicinske behandlingsprincipper ved 

inflammatorisk tarmsygdom herunder også behandlingen af komplikationer til inflammatorisk 

tarmsygdom (fistler, abscesser, stenoser, pouchit). 

 Detaljeret kendskab til behandlingsprincipper for anorektal Crohn. 

 Detaljeret kendskab til kirurgiske procedurer jf. pkt. 3 b. 

 Detaljeret kendskab til diagnostik og behandling af komplikationer til endoskopisk og kirurgisk 



 behandling. 

 Kendskab til principper for follow-up efter behandling af inflammatorisk tarmsygdom 

 samt til faktorer af betydning for prognosen. 

 Detaljeret kendskab til diagnostik og behandling af divertikelsygdomme både akut og elektiv. 

 

3. Tekniske færdigheder (logbog) 

a. Endoskopi: 

Ud over den endoskopiske erfaring, som er beskrevet under kolorektal neoplasi, skal man have 

 kendskab til  

o forskellige teknikker for intubering af ileum  

 og skal selvstændigt kunne 

o intubere ileum ved koloskopi. 

 Kendskab til indikationer for  

o ballondilation af stenoser og risici forbundet herved. 

b. Operation: 

Selvstændigt udført følgende indgreb på patienter med IBD (under supervision af kolorektal 

kirurg): 

• Tyndtarmsresektion, strikturplastik   (3) 

• Ileocoecal resektion    (5) 

• Kolektomi, proktokolektomi   (5) 

 

Funktionelle tarmlidelser og proktologi 
 

1. Vidensmål 

Ved funktionelle tarmlidelser forstås afvigelser fra det normale afføringsmønster, den 

normale defækation eller den normale fækale kontinens således at patienten søger læge. 

Proktologien omfatter de benigne analsygdomme. 

 Der kræves et kendskab til disse sygdommes  

o epidemiologi,  

o ætiologi,  

o symptomatologi  

o differentialdiagnostik. 



 

2. Kliniske færdigheder 

Funktionelle tarmlidelser 

 Have detaljeret kendskab for at kunne 

o Relevant indledende udredning på lokalsygehus 

o Relevant behandling på lokalsygehus 

o Henvisning af mere komplicerede tilfælde til særligt interesserede eksperter. 

 Have kendskab til de mest gængse undersøgelsesmetoder for derved at kunne visitere korrekt til 

o Anal UL-skanning 

o Defækografi 

o Colontransittid 

o Analfysiologisk undersøgelse 

 Have kendskab til indikationer, komplikationer og forventet succesrate for de mest gængse 

behandlingsmetoder, så vedkommende kan 

o visitere korrekt til de behandlinger, der kan foregå på den kolorektale enhed og til særligt 

interesserede eksperter mhp. mere avancerede behandlinger. 

Proktologi 

 Have detaljeret kendskab for at kunne foretage 

o Relevant indledende udredning på lokalsygehus 

o Relevant behandling på lokalsygehus 

o Henvisning af mere komplicerede tilfælde til særligt interesserede eksperter. 

 Have kendskab til de mest gængse undersøgelsesmetoder for derved at kunne visitere korrekt til 

o Analundersøgelse i generel anæstesi 

o Anorektal UL-skanning 

o Andre relevante billeddannende undersøgelser 

o Relevant endoskopisk udredning 

 Have kendskab til indikationer, komplikationer og forventet succesrate for de mest gængse 

behandlingsmetoder, så vedkommende kan 

o visitere korrekt til de behandlinger, der kan foregå 

på den kolorektale enhed og til særligt interesserede eksperter mhp. mere avancerede 

behandlinger. 

 

 

 

 

3. Tekniske færdigheder (logbog) 



Funktionelle tarmlidelser: 

• Fraset anlæggelse af stomi ved udvalgte tilfælde af inkontinens stilles ikke krav om operative 

færdigheder 

Proktologi: 

• Analundersøgelse i generel anæstesi 

• Selvstændigt udføre kirurgisk behandling af 

o Hæmoroider 

o Fistler neden for linea dentata 

o Anorektale abscesser inkl. komplicerede abscesser 

o Analfissurer 

• Selvstændigt have udført under supervision af kolorektal kirurg: 

o Placering af seton   (5) 

• Assisteret til følgende indgreb: 

o Advancement flap   (1-2) 

o Komplicerede fistler 

o Prolaps 

 

Analcancer 
 

1. Vidensmål 

• Der kræves et indgående kendskab til analkanalens: 

o anatomi 

o fysiologi 

o patologi: 

• Desuden kræves kendskab til epidemiologien ved analcancer. 

2. Kliniske færdigheder 

• Detaljeret kendskab til symptomer og kliniske præsentationsformer ved analcancer. 

• Detaljeret viden om den teoretiske baggrund for udredning. 

• Kendskab til diagnostik og behandlingsprincipper for analcancer. 

 

3. Tekniske færdigheder (logbog) 

• Analundersøgelse i generel anæstesi 


