
Dagsorden 

Bestyrelsesmøde kolorektale fagområde 

BBH 6. april 2017 11-15 
 

Kirurgisk afdelings konferencerum bygning 7 parterre. 
   

Tilstede: Ole Thorlacius-Ussing (OT), Tommie Mynster (TM), Ole Roikjær (OR), Steffen Rosenstock (SR), Lene 

Iversen (LI), Lilli Lundby (LL) og Tina Fransgård (TF) 

 

1. Valg af ordstyrer (OR) og referent. (TF) 

 

2. Meddelser fra formanden 

a. Reklame for Bournemouth 3-5 juli 2017 (program i bilag) 

Programmet gennemgås. Mange danske kirurger skal holde oplæg. 

 

b. Genanalyser til personaliseret kirurgi (se bilag) 

Danske regioner og Sundhedsministeriet har bedt om en gennemgang af hvilke genanalyser 

der anvendes i den kliniske hverdag samt i forskningsmæssig sammenhæng indenfor det 

kolorektale fagområde. OR har pr. mail fået input fra flere bestyrelsesmedlemmer og har 

svaret på forespørgslen. Det bemærkes dog at svarfristen har været uacceptabel kort og 

bl.a. spørgsmålet om hvilke genanalyser der anvendes i forskningssammenhæng ikke kan 

besvares indenfor svarfristen. 

 

c. Opdatering af tarmkræftrapporten fra 2004 (OR,LI) 

OR og LI har diskuteret dette med DKS bestyrelse.  

OR og LI er i gang med oplæg til DKS, lige nu primært fokus på Kræftpakke 4. 

 

d. DKS, hjemmeside,  

Fungerer ikke optimalt – guidelines er forsvundet fra hjemmesiden. Derudover mangler 

oplysninger som ikke er overført fra tidligere hjemmeside. OR retter henvendelse til DKS 

bestyrelse for at få de eksisterende guidelines tilbage på hjemmesiden.  

 

3. Meddelser fra certificeringsudvalget 

2 ansøgninger indsendt – 1 ansøger ikke godkendt grundet endnu utilstrækkelig 

videnskabelig aktivitet.  

Peter-Martin Krarup er godkendt 

 



Certificeringsudvalget ønsker desuden mandat til at gennemgå de eksisterende 

certificeringskrav mht. om disse fortsat er tidssvarende eller om disse skal opdateres. 

Certificeringsudvalget planlægger et længerevarende møde, men ønsker forud for dette input 

fra de forskellige afdelinger hvordan de oplever de nuværende krav – kan de opfyldes? er de 

tidssvarende? 

Bestyrelsen giver mandat til at certificeringsudvalget kommer med udkast til evt. 

nye/reviderede certificeringskrav som efterfølgende skal diskuteres og godkendes af 

bestyrelsen. 

 

Derudover vil OR vil på vegne af fagområdet rette kontakt til ledende overlæger i Region Øst: 

Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Videreuddanelses Region Øst mhp. oprettelse 

af kolorektale fellowships i region Øst. 

 

 

4. Meddelser fra andre 

Ingen 

 

5. Opdatering af bestyrelse og udvalg  

 

Dccg 

 udpeget Næste udpegning 

Frank Svendsen Jensen  2011 2019 

Lene H Iversen 2014 2020 

Niels Hald 2016 2019 

Lars Bundgaard 2014 2020 

Tommie Mynster 2014 2017 

Steffen Rosenstock 2011 2019 

Ole Roikjær 2014 2017 

Peter Nørgaard 2008 2016 

Benigne Ole Thorlacius-Ussing 

 Michael Sørensen  

Lilli Lundby   2016 

Niels Qvist  2016 

YDK 

 Tina Fransgård 2016 

  



Certificeringsudvalget  

Tommie Mynster (Ø) 
Ole Roikjær (Ø) 
Hans Rahr (S) 
Per Vadgaard (S) 
Ole Thorlasius-Ussing (N) 
Niels Thomasen (N) 2016 
Tina Fransgård (YK) 2016 

 

Peter Nørgaard er genudpeget sidste år. 
LI orienterer DKS om genudpegning af TM og OR 

 

 

6. Retningslinier 

a. Divertikulitis revideret og lagt på hjemmesiden. 

 

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

appendiks – MACA (LI) – status?  

Der foreligger et engelsk udkast – skal oversættes til dansk.  

 

c. Forslag til nye retningslinier  

i. IBD? Nye retningslinjer – gerne i samarbejde med gastromedicinere. OT kontakter 

på ny gastroenterologisk selskab mhp. arbejdet. 

ii. Fistler?  Der foreligger en – omkring 2 år gammel. Skal revideres 1. kvartal 2018 (LL) 

iii. Andre?  

 

7. Anlægsflader til akut kirurgi  (se 3 bilag)  

Udkastet er for bredt formuleret – særligt inden for den benigne kirurgi. 

Bestyrelsesmedlemmerne sender kommentarer til OR som kommer med et svar til gruppen 

Der udvælges desuden 4 repræsentanter (LI, OT, OR og SR)  fra kolorektal sektionen til at 

mødes med akutgruppen og i samarbejde få beskrevet snitfladerne mellem det akutte – og 

kolorektale fagområde. 

 

8. DKS årsmøde (9+10 november2017) 

a. Hvilke emne(r) skal vi satse på udover frie foredrag 

Forslag: 

Malign session:  

Behandling af metastatisk sygdom og recidiver af CRC – kir vs. onkologisk behandling og 

perspektiv  

Tidlige polypcancere (LI) 

 

Benign session: Divertikulit (nye opdaterede guidelinies) 

 anal fissurer 



Parastomale hernier – profylakse og behandling 

Tidspunkt for tilbagelægning af ileostomi 

 

 

9. Strategi for fagområdet 

a. Skal vi arrangere et særskilt møde til det? 

 

b. Mulige emner 

i. ”Proktologisk selskab” – Lilli (se bilag) 

Der er opbakning hertil fra bestyrelsens side – LL arbejder videre 

 

ii. Er vores certificering som den skal være – og kan den opfyldes på to år? 

 Jf. punkt 3 gennemgår certificeringsudvalget de gældende krav og kommer 

med udkast til evt. revision 

1. Hvad med recertificering 

Relevant diskussion som med fordel kan tages op på DKS årsmøde 

(uddannelsessessionen) OT tager kontakt til DKS og foreslår dette 

 

iii. Hvordan og skal vi håndtere vi ønske om specialiseret cancerkirurgi ( se bilag 

Kræftplan 4 s 82) 

1. Cancercertificering? 

Umiddelbart afventes et mere konkret forslag. I første omgang diskuteres 

og revideres de nuværende certificeringskrav. Muligvis kan dette med 

fordel også diskuteres til DKS årsmøde, da samme problemstilling også er 

gældende for de andre fagområder 

 

iv. Kan vi etablere/facilitere en ’turné-ordning’ mhp national optimering af kirurgien. 

Både den maligne og den benigne. 

Opfordrer til at man aftaler ”udvekslingsaftaler” afdelingerne i mellem. 

 

 

c. Andre ideer? 

 

 

10. Evt. 

 

11. Næste møde 25/9 i Ålborg 

 

 

 

 



 

 

Med venlig hilsen 

Ole Roikjær /Tina Fransgård 


