
Referat 

Sektion for Kolorektal Kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab. 

Møde 8. januar 2013, DSB’s kursuscenter Østerbro, København 

Deltagere:  

Peter Christian Rasmussen (PCR), Knud Thygesen Nielsen (KTN), Ole Thorlacius-Ussing (OTU), Hans Rahr 

(HR), Steffen Rosenstock (SR), Lene Hjerrild Iversen (LI), Frank Svendsen Jensen (FSJ), Ove Bendtsen (OB), 

Ole Roikjær (OR), Peter Christensen, referent (PCH). 

Fraværende:  

Michael Sørensen, Anders Fischer 

Punkt Referat Ansvarlig 

1 Orientering om omstrukturering i DKS: 
Velkomst ved Peter Rasmussen om baggrunden for mødet. Orientering om 
omstrukturering i DKS med oprettelse af fagområder. Disse forventes endelig 
vedtaget på DKS årsmøde i efteråret 2013. Der møde i DKS bestyrelsesmøde i 
slutningen af januar, hvor emnet er temasat. PCR har forfald, OTU indvilger i at være 
stedfortræder. 
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2 Etablering af Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG 
Basis af den kolorektale arbejdsgruppe under DCCG skal repræsenteres i Sektion for 
kolorektal Kirurgi. For at sikre bredt funderet mandat og fælles ejerskab til 
arbejdsgruppen kan den kolorektale arbejdsgruppe suppleres ad hoc med 
repræsentanter for de enkelte kirurgiske afdelinger. Derved sikres bred geografisk 
repræsentation og fælles ejerskab til arbejdsgruppens arbejde. PCR og LI skriver 
rundt til afdelingerne mhp. udpegelse af repræsentanter. YDK repræsenteres med 
ved YDKs medlem af Sektion for Kolorektal Kirurgi.  
LI kommer med forslag til prioritering af foreliggende opgaver: revision af DCCG 
guidelines, kontrolregime for colon- og rektum cancer, og registrering af recidiv af 
kolorektal cancer. Revision af DCCG databasen er langt i processen og kører separat. 
Der er bred enighed om at evidensbaserede retningslinjer og faglig konsensus sikrer 
bedst mod mulig politisk indblanding overfor bl.a. omfanget af kontrolprogrammet. 
Revisionsopgaven skal nærmere defineres på snarligt møde (onsdag 27/2 el. mandag 
11/3 – enten Aarhus eller Vejle, forespørgsel udsendes (LI)) med udpegelse af 
emner, opgaveansvarlige, deadline, tidsplan mm. Med indkaldelse udsendes en 
opgavefordeling og de relevante eksisterende retningslinjer (LI). Arbejdsgruppen 
reviderer efterfølgende de indkomne forslag retningslinjer. Herefter følger formel 
godkendelse af DCCG efterfølgende. 
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3 Indstilling af kirurgiske medlemmer til DCCG 
Anders Fisher ønsker at udtræde af DCCG. Der er publiceret et opslag på DKS 
hjemmeside. Frist 17/1 2013. Herefter beslutter Sektion for Kolorektal kirurgi efter 
indstilling fra formanden (PCR), hvem der skal udpeges.  
Ved næste ordinære generalforsamling udløber Ove Bendtsens og Peter Nørgaard 
Larsen mandat. Begge ønsker at blive genudpeget. 
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4 Guidelines til behandling af rektalprolaps 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til behandling af rektalprolaps efter samme 
skabelon som for diverticulitis, hæmorider og anal fistler. Tidsplan: indkaldelse - 
sommer 2013, arbejdsmøder - efterår 2013, foreløbige guidelines til præsentation 
på Colorectal Day - jan/feb 2014, endelige guidelines i forbindelse med DKS’s 
årsmøde. 
PCH udpeges som formand for arbejdsgruppen, PCR skriver rundt til afdelingerne 
med interessetilkendegivelser fra deltagere.  
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5 Fagområdebeskrivelse for kolorektal kirurgi: 
OTU fremlægger et udkast til fagområdebeskrivelse. Fagområdebeskrivelsen 
gennemgås afsnitsvis. OTU reviderer herefter fagområdebeskrivelsen, som 
rundsendes per mail til godkendelse. 
Sektion for kolorektal kirurgi ønsker europæisk repræsentation: I UEMS er der to 
danske pladser; DKO og DKS har hver sin plads. PCR skriver til DKS formand om ikke 
de to UEMS pladser skulle tilfalde hhv. øvre og nedre sektion i DKS. 
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6 Vedtægter for Sektion for Kolorektal Kirurgi: 
PCR fremlægger udkast til vedtægter for Sektion for Kolorektal Kirurgi. Udkastet 
gennemgås afsnitsvis. PCR reviderer herefter vedtægterne, som rundsendes per mail 
til godkendelse. Herefter sendes vedtægterne til Dansk Kirurgisk Selskab. 
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7 DKS 2013 og Nordisk Kirurgisk Forum 2014 
Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde november 2013 bliver af 2-3 dages varighed. 
Sektion for kolorektal kirurgi får formentlig en hel dag af programmet. Vi afventer 
udmelding fra uddannelsesudvalget under DKS. 
Det er Danmarks tur til at arrangere Nordisk Kirurgisk Forum. Arrangørerne skal selv 
stå for det økonomiske. Århus har budt ind til at dette kan kombineres med 
Colorectal Day. Dette gives der opbakning til. 
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