
Referat 

Bestyrelsesmøde kolorektale fagområde 

Vejle 19/9-2016 kl. 11-15 
 

Tilstede: Lene Iversen (LI), Ole Thorlasius-Ussing (OT), Tommie Mynster (TM), Ole Roikjær (OR), Tina 

Fransgård (TF) 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

Ordstyrer: OR  Referent: TF 

 

2. Opdatering af bestyrelse og udvalg  

 

a. Dccg 

 udpeget Næste udpegning 

Frank Svendsen Jensen  2011 2019 

Lene H Iversen 2012 2017 

Gunnar Baatrup 2013 2016 

Lars Bundgaard 2014 2017 

Tommie Mynster 2014 2017 

Steffen Rosenstock 2011 2019 

Ole Roikjær 2014 2017 

Peter Nørgaard 2008 2016 

 

GB og PN på valg, LI har kontaktet begge mhp. evt. genvalg inden kontakt til DKS.  

b. Certificeringsudvalget  
i. Tommie Mynster (Ø) 

ii. Ole Roikjær (Ø) 
iii. Hans Rahr (S) 
iv. Per Vadgaard (S) 
v. Ole Thorlasius-Ussing (N) 

vi. (N) mangler i stedet for Peter Rasmussen 

 

Der mangler fortsat et medlem fra Region Nord. Posten slås op forud for DKS årsmøde. OR tager sig af 
dette. 

 



vii. YDK ønsker sæde i certificeringsudvalget. Er der enighed om dette? 

1.  Skal vedkommende vælges efter opslag?  

2. Er det et YDK anliggende?  

3. Eller udvælges af bestyrelsen. 

Der er enighed om at YDK bliver repræsenteret i certificeringsudvalget, men uden stemmeberettigelse. 

YDK’s bestyrelse udpeger dette medlem.TF orienterer YDK’s bestyrelse. 

 

3. Meddelser fra formanden 

a. Oplæg fra akutte fagområde om afgrænsning til det kolorektale (vedlagt) 

Udkastet ”Snitflader til øvrige fagområder” fra akut fagområde er forinden mødet udsendt til 

bestyrelsesmedlemmerne. Udkastet gennemgås og diskuteres. Bestyrelsesmedlemmer bedes sende 

skriftlige kommentarer til OR. Derefter vil OR sende et udkast rundt til bestyrelsesmedlemmerne til 

godkendelse inden tilbagemelding til akutkirurgerne. 

b. Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) , vedlagt 

Guideline diskuteres, der er ikke de store kommentarer til indholdet. Men det er en meget detaljeret og 

omfattende rapport, som kunne gøres mere operationel. DSTH’s hjemmeside/app skal være 

udgangspunktet og skal opdateres i henhold til den nye guideline. 

OR og LI ytrer undren over udmeldingen i forhold til kommentarer til rapporten – ikke tids nok til at kunne 

kommentere inden høringsfristen. OR følger op på dette via DKS. 

c. ”The vikings are  coming” – møde i engelske kolorektale forum med deltagelse fra 

Skandinavien sommeren 2017 (OR,LI) 

 

OR og LI reklamerer for dette møde i Bournemouth , juli 2017. 

 

d. Planer om opdatering af tarmkræftrapporten fra 2004 (OR,LI) 

Sundhedsstyrelsen har forespurgt DKS (OR) og DCCG (LI) om ønske/behov for opdatering af 

tarmkræftrapporten. OR og LI finder det relevant, særligt en opdatering med fokus på uddannelse, 

certificering og faglig organisering. De faglige guidelines er i forvejen opdaterede. OT og TM mener ikke der 

er behov for en opdatering. Behovet diskuteres og der er divergerende holdninger i bestyrelsen.  

Der opnås enighed om at LI og OR mødes med DKS mhp. strategi for en evt. opdatering. Bestyrelsen 

orienteres efterfølgende. 

 

e. DKS, hjemmeside,  



Hjemmesiden mangler opdatering – især for fagområdet. Der mangler især opdateringer af medlemmer af 

bestyrelsen etc. 

Der diskuteres endvidere at bestyrelsen mener at fagområdeformændene skal være med i bestyrelsen i DKS. 

Aktuelt er fagformændene kun inviteret med til enkelte møder. OR arbejder videre med dette. 

4. Meddelser fra certificeringsudvalget 

D.d. er 2 nye ansøgere certificeret , desuden godkendelse af udenlandsophold for en tredje. 

Certificeringsudvalget mødes fortsat to gange årligt, i forbindelse med bestyrelsesmøderne. 

Det diskuteres at der også skal etableres fellowships i Region Øst. OR arbejder videre med dette via 

videreuddannelsesregionen. TF anbefaler også at involvere YL i dette arbejde.  

Da Randers og Århus er slået sammen til en afdeling i DCCG regi diskuteres hvorvidt dette også skal gælde 

hvad angår colorectale fellowships. Indtil videre tolkes afdelingerne som to adskilte i forhold til de 

colorectale fellowships. 

 

  Meddelser fra benigne gruppe 

a. Nogen samling og flere medlemmer? (Michael) Afbud – dette udgår 

b. DGS og IBD fistelgruppe, været nogen kontakt? (Ole T) Der mangler en samling/gruppe af 

de store IBD afd. – OT og Niels Kvist har talt sammen ang. dette OT arbejder videre..  

DGHS har ikke haft den store interesse i en opdatering af retningslinier/guidelines vedr. IBD 

– særligt den kirurgiske del. OT arbejder dog videre også i ovenstående regi.  

Der mangler fortsat at blive slået 1-2 stillinger op som benign repræsentanter i bestyrelsen. 

Stillingerne skal slås op via DKS inden årsmødet . Der skal være 4 medlemmer indenfor 3  

områder:  

IBD: Ole T (N) 

Funktionel : Michael Sørensen (H) 

Proctologi: 

Desuden skal det sikres at der er en ligelig geografisk fordeling, hvorfor ansøgere skal være 

fra Sjælland, Midt eller Syd. 

 

 

5. Fagområdets vedtægter (OR,LI) 

Intet nyt – LI og OR arbejder videre med dette. 

 

6. Retningslinier -  tilstræbes fortsat at præsentere retningslinjer til DKS årsmøde. Høringsfasen dog 

fortsat i bestyrelsen. 

a. Divertikulit: er under opdatering efter de 3 nye store studier (DILALA, LADIES og SCANDIV). 

Gruppen arbejder fortsat videre, bestyrelsen afventer udkast. 



b. for low grade appendiciceal mucinous neoplasms – LAMN og mucinøse adenocarcinomer i 

appendiks – MACA (LI) – LI arbejder fortsat videre med dette. 

c. Forslag til revisioner – ingen forslag aktuelt 

d. Forslag til nye retningslinier - ingen forslag aktuelt 

 

7. Program DKS årsmøde 

 OR gennemgår udkast til programmet til DKS årsmøde. 

Det aftales at fremover vil det være programmet til årsmødet være et fast punkt til bestyrelsesmødet i april. 

Således at man allerede der kan have overordnede emner klart.  

 

8. Evt. 

 

OR har fået en henvendelse via DKS fra en ”pouchgruppe” i Århus (P) – der ønsker at danne en klinisk 

kvalitetsdatabase til registrering af pouchkirurgi. Da en sådan database skal forankres i et videnskabeligt 

selskab for at opnå godkendelse har disse rettet henvendelse til DKS og dermed til OR. DKS støtter projektet 

og beder om fagområdets accept/støtte. Der er enighed for opbakning til dette. OR svarer ”pouchgruppen” 

OT og TM foreslår at der etableres en oversigt på DKS hjemmeside hvor aktive forskningsprojekter listes. 

Således man kan inspireres og evt. samarbejde om forskningsprojekter. Der forestilles en model ala 

oversigten på DCCG. Formålet er også at fremme forskning inden for det benigne colorectale område. TM 

og OT arbejder videre med ideen. 

 

9. Næste møde 

D. 6 april 2017 på Bispebjerg Hospital.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Ole Roikjær 

Tina Fransgård, ref. 


