
Vedtægter for Sektion for Kolorektal Kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab 
 
§1. 
Stk.1. Fagområdet kolorektal kirurgi er en sektion under Dansk Kirurgisk Selskab 
(DKS),godkendt af de Lægevidenskabelige Selskaber(LVS).  
Stk.2.Fagområdet konstitueres efter valg i forbindelse med DKS ordinære 
generalforsamlinger. Sektionen nedsætter de for fagområdet relevante arbejdsgrupper. 
I alle nedsatte arbejdsgrupper skal indgå en eller flere medlemmer af den Kolorektale 
Sektion. 
 
§2. 
Kommissorium: 
Definere og beskrive det kolorektale fagområde. 
Varetage certificering af kolorektale kirurger og fastlægge principper herfor. 
Planlægge nationale møder og kurser indenfor fagområdet. 
Ansvarlig for i samarbejde med DKS bestyrelse, at udarbejde nationale retningslinier 
for fagområdets sygdomsgrupper. 
Indstille medlemmer til udvalg og eksterne arbejdsgrupper der er relevant for 
fagområdet under DKS. 
 
§3. 
Sektionens sammensætning: 
Stk.1. 
Den kolorektale sektion består af 12(14) medlemmer med hovedbeskæftigelse inden 
for kolorektal kirurgi. Sektionen sammensættes af de syv kirurgiske medlemmer af  
Danish Colorectal Cancer Group (DCCG), en repræsentant for Yngre Danske 
Kirurger (YDK) og fire kirurger repræsenterende interesseområderne inflammatoriske 
tarmsygdomme og proktologi og funktionelle kolorektale lidelser. Der tilstræbes en 
passende aldersfordeling og ligelig repræsentation mellem regionerne, de højt 
specialiserede afdelinger og hovedsygehusene. De syv DCCG medlemmer bør bestå 
af to medlemmer fra Region Hovedstaden og et medlem fra hver af de øvrige fire 
regioner. Herudover vælges et medlem på skift mellem Region Midt og Region Syd. 
 
Alle  medlemmer vælges på DKS ordinære generalforsamlinger 
Det tilstræbes at to medlemmer udskiftes hvert år. 
Den afgående formand for sektionen sidder et år ex officio uden stemmeret. 
 
Stk.2. 
DKS kan udpege to supplerende medlemmer for et år ad gangen for at sikre en bred 
repræsentation i sektionen. 
 
Stk.3. 
Formanden for den kolorektale sektion vælges i forbindelse med konstituering. 
De opstillede kandidater vælges blandt tilstedeværende DKS medlemmer på DKS 
ordinære generalforsamling. Ledige medlemskaber af kolorektalsektionen annonceres 
på DKS hjemmeside. Skriftlig anmodning om opstilling skal være 
kolorektalsektionens formand eller DKS sekretær i hænde senest tre dage før den 
ordinære generalforsamling. 
Opstilling og valg til medlemskab af DCCG bør ske regionsvis. 
 



Stk.4. 
Valgperioden er tre år med mulighed for genvalg i højest tre på hinanden følgende 
perioder. 
Medlemmer af sektionen udtræder automatisk ved pensionering.  
Hvis et medlem udtræder under en valgperiode konstituerer sektionen et nyt medlem 
frem til førstkommende ordinære generalforsamling hvor et nyt medlem vælges (se 
§3stk.3). 
 
Denne vedtægt træder i kraft ved førstkommende generalforsamling i DKS. 
 
Allerede udpegede medlemmer af DCCG sidder deres nuværende valgperiode ud.  
 
§4. 
Det kolorektale fagområdes underudvalg er: 
 Certificerings- og uddannelsesudvalg. 
 Funktionelle kolorektale lidelser. 
 Kolorektal cancer. 
 Benigne kolorektale lidelser. 
 Ano-proktologi. 
 Inflammatoriske tarmsygdomme 
  
 


