
Dagsorden 
Bestyrelsesmøde kolorektal fagområde 

22. oktober 2018, Roskilde, 10-16. 
Tilstede: Niels Qvist (NQ), Michael Sørensen (MS), Lene Iversen (LI), Ole Thorlacius-Ussing (OTU), Ole 

Roikjær (OR) Tina Fransgård (TF) 

Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent 
OR og TF 
 

2. Medlemsstatus m.m. (se bilag ”Udpegninger”) 
Gennemgås ved OR. Se i øvrigt pkt 6 a+b 
 
 

3. Meddelelser fra formanden 
a. Ny DKS hjemmeside. Nu mulighed for at vi selv lægger ting op som referater, begivenheder 

etc. Tommie Mynster har indvilliget i at være fagområdets ’webmaster’, dvs ting der lægges 
op går via Tommie.  
 
Forslag om at formændene fra fagområderne skal indgå i DKS bestyrelse fast – OR, OTU og 
LI vil gå videre med dette og vil udarbejde et oplæg til forslag til ændringer i DKS strukturen. 
 
 

b. SKS koder til det kolorektale område mangler skopikoder? 

Der er udpeget udvalg. Der er tilføjet indenfor rektumkirurgi – mangler fortsat indenfor 
endoskopien. Forventer dette efter polyp sessionen til årsmødet. 

Proktologien er langt, har diskuteret kodning ved seneste møde. Karam Sørensen går videre 
med dette i forhold til SST 

 
4. Meddelser fra de enkelte områder 

a. DCCG 
LI: Guidelines – strukturændringer; systematisk søgninger etc. Retningslinje sekr. via RKKP 
Se mere på DCCG’s hjemmeside 
 

b. Proktologi 
Mail fra Lilli Lundby: 
Fra det proktologiske område kan jeg meddele, at der blev afholdt et super godt møde i den 
proktologiske interesse gruppe den 29. August 2018 i Odense arrangeret af Niels Qvist og Karam 
Sørensen. Et flot program med international besøg og demonstration af VAAFT proceduren 
(fistel operation). Der arbejdes især med at forberede en landsdækkende fistel database og med 
ændringer og ensretning i forhold til kodning af fistler og procedurer. 
 
 
 



c. IBD 
OTU: retningslinjer – hvordan udvælges kirurgerne. Opfordrer fortsat til et tættere 
samarbejde omkring dette. 
 

d. Funktionelle område 
MS: Skal evt. høre ind under proktologi gruppen. Der har ikke været nogen møder siden 
sidst. 
 

5. DKS mødet til efteråret 
a. Frie foredrag 

Der er mange abstracts i år – for fremtiden er der nogen der må afvises? Dette skal drøftes i 
DKS og meldes ud inden næste årsmøde.  

b. MMR 
OTU bliver sessionsleder 

c. Screening 
OR bliver sessionsleder 

 
6. Fagområdeuddannelsen, kompetenceudvikling i kræftkirurgi og certificering 

a. Godkendelse af Region Hovedstadens repræsentant (kræftkirurgi) 
Nis Schlesinger godkendes 

b. Mangler repræsentant fra Region Nord (kræftkirurgi) 
Jesper Nielsen er indstillet og godkendt 
OR indkalder til møde – udvalget konstituerer sig, der mangler en formand. 
 

c. Hvad sker?  
i. Rygter om at initiativet er nedprioriteret i Regionerne. 

ii. I DKS besluttet forespørgsel til formanden for gruppen i SST, Birte Obel. 

i & ii: Tilbagemelding fra Henrik Jørgensen, SST,: Rapporten er afleveret fra 
arbejdsgruppen og Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeriet lige før jul 2017. 

Rapporten har siden været ”i proces” mellem ministeriet og Danske Regioner. 

Danske Regioner har ikke kunnet acceptere det tidsstyrede perspektiv og andre 
elementer. 

Sagen og rapporten ligger i øjeblikket centralt hos Danske Regioner som har meddelt, 
at de vil skrive et notat og foreslå en ny proces.  SST eller ministeriet har ikke hørt 
noget fra Danske Regioner siden maj 2018.   

 

iii. Skal DCCG også forespørge – måske via DMCG.dk 
Nej ikke på nuværende tidspunkt.  

d. Hvad sker hos os? Tid til revisioner af målbeskrivelse og certificeringskrav? (se referat fra 
Ålborgmødet 25-9-17, vedlagt) 
Enighed om at begynde at se på målbeskrivelse for kræftkirurgi i den etablerede gruppe og 
ikke afvente Regionerne m.v. 



Hele certificeringsproblematikken, også for det nuværende fagområde trænger til revision, 
hvordan sikres de krævne kompetencer. Dette diskuteres, herunder foreslås forskellige 
metoder til evaluering af certificering: kursusrække, eksamen, inspektorordning, logbog 
med skemaer – løbende evaluering? 
 
Der tilstræbes  ”arb.dag” for hele bestyrelsen. MS vil sørge for at arrangere mødet (heldags 
møde) 
Målbeskrivelsen: ikke nødvendigt med revision aktuelt. 
 

7. Evt.   - og ny mødedato og –sted 

Ny mødedato udmeldes hurtigst muligt af OR  

Næste møde fastholder vi til d. 31. januar et sted i Øst. Der er ønske om at 
mødekadancen øges til f.eks 4 x årligt for at få mere aktivitet i fagområdet. 

Forslag til punkter til dagsorden: fagområder i DKS bestyrelse og omkring certificering 

 

 

Bilag: udpegninger, DKS årsprogram foreløbigt, referat Ålborg, mail fra SST, kræftkirurgirapporten . 


