
Referat fra møde i Kolorektal Sektionen den 9. maj 2012  
 
Mødedeltagere: 
Peter Christensen, Knud Thygesen Nielsen, Frank Svendsen Jensen, Ole Thorlacius-Ussing, 
Michael Sørensen, Peter Rasmussen og Ole Roikjær. 
Der er afbud fra Anders Fischer, Vagn Ove Bentsen og Hans Rahr. 
 
 
 
Punkt 1) Vedtægter for fagområderne: 
Der var en del rettelser og forslag til ændringer. 
Vi er i Sektionen enige i, at så længe der ikke er godkendt nye vedtægter for fagområdet, kan 
der heller ikke holdes nyvalg. Foreslår derfor, at bestyrelsen for DKS nøjes med at få 
godkendt vedtægterne i år, og at man stiler mod nyvalg til de kommende fagområder i 2013. 
 
Punkt 2) Ophør med ”automatisk certificering: 
Det har tidligere været drøftet, at vi ikke længere ville udstede ”automatiske” certificeringer 
af kolorektale kirurger, og det er nu besluttet, at vi melder dette ud via hjemmesiden og en 
mail til de kirurgiske medlemmer og stopper med certificeringen 1.8. Herefter vil det kun 
være kirurger, der har gennemgået en egentlig uddannelsesstilling i kolorektal kirurgi, der vil 
blive certificeret fremover. 
 
Punkt 3) Uddannelsesstillinger i kolorektal kirurgi: 
Efter en rundspørge til samtlige kirurgiske afdelinger i uddannelsesregion Nord skønnes det, 
at der over de næste i hvert fald 10 år vil være behov for at uddanne ca. 2,5 kolorektal kirurg 
om året for at dække behovet af hensyn til forventet pensionering og afgang af andre 
årsager. Disse stillinger er nu sat i værk, og det forventes også, at det fremover vil være 
Aalborg, Aarhus, Randers og Herning, der står for hovedparten af uddannelsen, og at der 
formentlig vil være fokuseret ophold mhp. laparoskopisk colonkirurgi i Hjørring, Viborg og 
Horsens. Man arbejder endvidere på at få stillingerne opslået centralt i regionen med et 
regulært ansættelsesudvalg på samme måde, som man har gjort i region Syd, hvor der 
opslås en stilling årligt. 
Der er fortsat store problemer med at få disse stillinger opslået, idet det endnu ikke er 
lykkedes at få yngre læger til at godkende de tidsbegrænsede stillinger, og hvis det ikke 
lykkes, vil disse stillinger på sigt blive blokerede, da nyuddannede kolorektalkirurger kan 
have svært ved at komme videre i systemet. 
I region Sjælland har der været to strukturerede forløb mhp. uddannelse i kolorektal kirurgi, 
men der foreligger endnu ikke noget fra Hovedstaden omkring dette og heller ikke noget om 
nye forsøg på samarbejde i uddannelsesregion Øst. 
Peter Christensen vil henvende sig til Yngre Danske Kirurger vedrørende denne problematik. 
 
Punkt 4) Status for Sektionen: 
a) Sektionen har tidligere nedsat arbejdsgruppe vedr. retningslinier for behandlingen af 
analcancer, og denne arbejdsgruppe er nu blevet til en regulær DMCG. 
b) En arbejdsgruppe vedr. retningslinier for divertikelsygdomme har færdiggjort og afleveret 
arbejdet. 
c) Endvidere er der et arbejde omkring polypkontrol, der ligeledes er færdiggjort. 
d) Sidste år blev en arbejdsgruppe vedr. behandling af hæmorider nedsat, og denne 
arbejdsgruppe fremlægger de endelige resultater ved DKS’s årsmøde. 



e) Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring perianale fistler, og det planlægges, at de 
foreløbige retningslinier fremlægges ved Colorectal Day februar 2013 i Aarhus, og at de 
endelige retningslinier kan fremlægges ved DKS’s årsmøde i 2013. 
f) Ole Thorlacius-Ussing vil høre Lisbet Ambrosius Christensen vedr. referenceprogram for 
inflammatoriske tarmsygdomme, der tidligere har været udarbejdet via Sundhedsstyrelsen 
og også forhøre, om det er tiden at revidere dette referenceprogram. 
g) Som et nyt emne for udarbejdelse af retningslinier blev nævnt rektal prolaps og volvulus. 
 
Punkt 5) Eventuelt: 
Der er til DKS’s årsmøde to sessioner med frie, kolorektale foredrag, hvor Ole Thorlacius-
Ussing og Ole Roikjær vil være sessionsledere. Endvidere er der en session med 
referenceprogrammet for behandling med hæmorider, hvor ?? vil være sessionsleder.  
Vedr. afholdelse af møder og økonomien i dette vil formanden høre DKS om der er mulighed 
for støtte til afholdelse af rejseudgifter med videre i forbindelse med møder. 
Da Steffen Bülow er udtrådt af DCCG er overlæge Steffen Rosenstock fra Kirurgisk 
Gastroenterologisk afdeling i Hvidovre indtrådt, og han vil dermed også automatisk være 
medlem af Den Kolorektale Sektion.  


