
Referat 
Bestyrelsesmøde kolorektal fagområde 

8. marts 2018, Vejle 
 

Tilstede: Ole Roikjær (OR), Steffen Rosenstock (SR), Ole Thorlacius-Ussing (OTU), Lars Bundgaard (LB), Lene 
Iversen (LI), Lilli Lundby (LL), Tina Fransgård (TF) 

Hans Rahr deltog ved diskussionen vedr. pkt. 6 

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

2. Medlemsstatus: Gennemgås ved OR 
 

3. Meddelelser fra formanden 
a. ESCP 

i. Udvælgelse af national repræsentant blandt de danske ESCP medlemmer til 
erstatning for Gunnar Baatrup 
 
OR kontakter ESCP mhp. liste over danske medlemmer, da kun medlemmer kan 
vælge repræsentanten. OTU foreslås til national repræsentant, og som 
eksaminator til EBSQ. 
Der laves opslag på DKS hjemmeside ang. dette. 
 
   

b. Scand J of Surg 
i. Ønskes større indflydelse fra DKS: DKS støtter Scand J Surg, men er stort set ikke 

repræsenteret i Editorial Board.  
ii. Editor emner: Via Jesper Durup er fagområdet kontaktet mhp. at DKS og Scand J 

Surg ønsker en dansk kolorektal kirurg som editor. Der er umiddelbart ingen bud 
fra bestyrelsen. OR laver opslag på DKS hjemmeside, og kontakter Jesper Durup 
mhp. at få kravene til editoren udspecificeret. 
 

c. Nystartet norsk kolorektalforening står for det fællesnordiske kolorektal kursus d. 30-31. 
august 2018.  
OR orienterer om den nystartede forening 
LI, Ismail Gögenur, Peter Christensen, OR og Søren Laurberg har sendt forslag med emner 
til kurset. 
 

d. SKS koder til det kolorektale område 
OR mødes med sundhedsstyrelsen i forhold til specifikke SKS koder til de nyere indgreb – fx 
CELS. 
Der eksisterer allerede en arb. gruppe indenfor proktologien og det funktionelle. 
Der skal laves en tilsvarende indenfor det kolorektale område: OR, LB, LI Endoskopisk : 
Isaam og Peter Ingeholm 
 



4. Meddelser fra de enkelte områder 
a. DCCG(LI):Fremadrettet skal retningslinjer være baseret på systematisk 

litteraturgennemgang og med angivelse af søgeprofil. Udmelding til DCCG årsmøde. 
b. Proktologi (LL): Stor interesse, godt møde i jan. 2018 med ca. 25 deltagere fra hele landet, 

især positive over gennemgang af vanskelige cases. Halvårlige møder i fremtiden. Mini-
MDT – via forskellige medier. 

c. IBD (OTU): har kontakt til gastromedicinerne mhp. fælles retningslinjer: fistler og 
colektomier. OTU og LL arbejder videre. 

d. Funktionelle område: MS ikke tilstede. 
 

5. DKS mødet til efteråret dato 8+9(10)/11 2018: 
Kolorektale fagområde har 1 eftermiddag med 2* 1,5 time, foruden de frie foredrag. Forslag til 
emner: 

i. MMR: Evt. sammen med mammakirurgerne. Etiske og juridiske aspekter, også i 
forhold til opbevaring af væv i biobank.  

ii. Screening: status, komplikationer 
iii. Divertikulit: udskydes til 2019 
iv. Perioperative forløb: sammen med anæstesien. (lørdag formiddag?) 
v. IBD : fistler og stamceller.(LL) Pouch, komplikationer ,erfaringer med 

fæcestranplantation (OTU)  
 

6. Kompetenceudvikling i kræftkirurgien 
a. Nedsættelse af arbejdsgruppe der skal se på og komme med oplæg til en uddannelse 

byggende på princippet med en 2 års kolorektal fagområdeuddannelse og et-årig 
yderligere kræftkompetence. 
 

b. Kommissorium for arbejdsgruppen 
 

Diskussionen fra sidste møde fortsættes (se tidligere ref.), der nedsættes en arbejdsgruppe der skal 
arbejde videre med oplæg til målbeskrivelsen.  

Per Vadgaard (Reg. Syd), LI (Reg. M), OR (Reg.Sj), OTU finder rep. fra Reg. Nord, SR finder rep. fra 
Reg. H, TF (YDK) 
Mht. Hovedstaden er SR og OR senere enedes om at OR skriver til afdelingerne der mhp. 
kandidater til gruppen, endelige valg foregår i bestyrelsen. 

 
 

7. Evt.   – og ny mødedato og –sted 
Næste møde bliver i Roskilde d. 22/10 kl. 10 
 

/TF og OR 


