
 

1 Dagsorden DSGH/DKS møde den 04.04.2019 

 

DSGH deltagere: 
Henning Glerup (HG), Ebbe Langholz (EL), Peter Holland-Fischer (PHF), Klaus Theede (KT), Lone G Madsen (LM), 
Annette Dam-Fialla (ADF), Gerda Elisabeth Villadsen (GEV) 
 
DKS deltagere: 
Inge Bernstein, Kristin Steinthorsdottir, Flemming Dall, Ute Hoyer, Jens Hillingsø, Gitte Frøsig-Petersen 
 
Afbud: 
Michael Hareskov, Trine Stigaard 

 

Referat fra møde mellem DSGH og DKS  

torsdag den 04.04.2019 fra kl. 15.15 – 16.15 

 

Referat i henhold til dagsorden: 

 

Punkter fra DSGH: 

 

• Kommissorium for guidelineudvalget 
 
Gennemgang af kommissoriet med foreslåede ændringer. Disse godkendes.  
 

• Fælles DKS/DSGH uddannelsesdag – mødet d. 11. jan var en stor succes. Hvordan gør vi fremover? Nye 
møder? Frekvens? Emner? 

 
Der var 113 deltagere. Den store udfordring var håndteringen af sponsorater. Derfor god ide med et professionelt 
firma til det praktiske.  
Næste uddannelsesdag skal arrangeres af DKS.  
Eneste negative har været, at lokalet var lidt for lille og der var lidt for meget på programmet og dermed få pauser. 
Mødet blev holdt i IDA.  
 

Lone fra DSGH og Mickael fra DKS har arrangeret mødet i fællesskab og det vil de gerne gøre igen. 
Gitte kontakter Jan Nordkvist fra connex mhp. pris for at arrangere sponsorater.  
Der skal fastsættes en dato og findes velegnede lokaler.  

 

• Koloskopiuddannelsen 

 

Hvordan sættes der skub i denne proces? SFR i kirurgi, gastroenterologi og hepatologi har sendt ønske om officiel  

koloskopiuddannelse med udgangspunkt i screeningsresultater. 

Der anbefales, at der lægges pres fra flere sider. Det er absurd, at man kan uddanne sygeplejersker og ikke læger.  

IB anfører, at det er vigtigt med både uddannelse af yngre, men også med efteruddannelse af ældre, samt at man 

husker patologerne.  

 

JH anfører, at der ligger økonomi forskellige steder i regionerne, som burde kunne understøtte denne proces.  

 

IB: der er etableret et rejsehold, der kommer rundt til de steder, der har udfordringer med 

tarmscreeningsprocesserne. 

FH: Vi bliver nødt til at rejse henvendelse til regionerne på selskabsplan.  

Lone: Vi må som selskab blive enige om, at vi synes det er en god ide og får det skrevet ind i vores respektive 

hoveduddannelsesforløb.  

JH: skal man vende det på hovedet og tilbyde at kvalitetssikre screeningsprogrammet, hvor uddannelsen er en del af 

kvalitetssikringen. Kan vi lave en indstilling på den helt store klinge i fællesskab til Danske Regioner?  
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Der skal dermed udpeges personer til dette, og det vil være oplagt at bede endoskopiudvalget i DSGH og DKS om at 

tage denne opgave på sig. IB vil gerne være med, da hun har en ph.d. studerende, der arbejder med emnet og er 

kontaktperson for DKS.  

Hvem går videre hermed? 

Mail sendt til DSGH den 28.04.19 mhp. det videre forløb.  

 

• Eventuelt:  

 

ESGE medlemsskab 

DSGH er medlem af ESGE (europæisk selskab). Der kan kun være et videnskabeligt selskab med. Er det fortsat DSGH? 

Det er der stemning for. 

DKS og DSGH deler udgiften til medlemskabet – og det er endoskopiudvalget der udpeger deltageren.  

 

Drøftelse af guidelines:  

Der kan være flere forskellige, både i sundhedsstyrelsen, i de videnskabelige selskaber og i andre regi. Det er meget 

problematisk.  

JH: kunne man overveje om man kan lave nogle mere praktiske guidelines? Sundhedsstyrelsen burde invitere 

selskaberne med i processen. Desuden har vi nogensinde lavet det arbejde at analyse hvad vi skulle have guidelines 

på, hvilke fælles guidelines vi skal have og en plan for hvor guidelines hører hjemme? Med udgangspunkt i det 

operationelle og tilgængelige.  

Der skal laves en fælles strategi for hvad vi ønsker mht. guidelines.  

 

Ute informerer om, at RKKP ikke godkender de udformede guidelines. De skal alle skrives om til trods for, at de er 

evidensbaserede og hele tiden opdateres.  

 

JH: vi skal ud i fagområderne og have dem til at sige, hvad der mangler af guidelines.  YDK opfordres til at lægge sig i 

spidsen for dette arbejde. 

Kristin slår op og undersøger kommissoriet. Der skal være 2 kirurger og 2 medicinere. Og der mangler at blive udpeget 

en kirurg.  

 

Konklusionen er, at der er behov for en længere drøftelse potentielt inddragende deltagere fra guidelineudvalget ved 

næstkommende møde mellem DSGH og DKS.  

 

DKS vil via hjemmesiden linke til DSGH’s guidelines. Gitte kontakter webmaster for DKS mhp. dette.  

 

Sekretatiatet/DKS 

gp 

04.04.2019 

 

 


