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PILONIDAL TEMADAG 
Torsdag d. 19. marts 2020 

Pilonidal enhederne i Region Midt og Nord byder på en temadag, omhandlende en hyppig klinisk problemstilling, 
som ofte er underprioriteret og forbundet med, for lidt eller for dårlig oplæring af kirurger, følgelig også ofte en 
ikke optimal behandling af disse patienter. 

Vi ønsker, at sætte fokus på dette emne, derfor inviterer vi yngre såvel som ældre kolleger med interesse for 
problemstillingen, til en dag med både tværfaglige teoretiske oplæg samt hands-on træning på fantomer. 
Sygeplejersker med særinteresse for området er ligeledes velkomne. 

Vi håber på, at vi kan øge interessen for emnet og styrke samarbejdet omkring denne patient kategori.  

 

  
 

Program 
09:30-10:00      Velkomst og registrering 
10:00-10:30      Kirurgisk forståelse af pilonidal sygdom v. afdl. Læge Susanne Haas, Randers Sygehus 
10:30-11:00 Mave-tarmkirurgens værktøjskasse og resultater – v. ovl. Allan Gorm Pedersen, Horsens Sygehus 
11:00-11:30      Pause 
11:30-12:00 Den plastisk kirurgiske værktøjskasse og hvornår er samarbejdet relevant v. ovl. Troels Tei, Sydvestjysk 

Sygehus, Esbjerg 
12:00-13:00 Break off sessions. 
 •Pit Picking på fantomer for de yngre kirurger ved ovl. Mikkel Friis, Nordsim ÅUH og afdl. Læge 

Marlene Julia Sørensen, Randers Sygehus. 
 •Panel discussion af svære cases (deltagere opfordres til at medbringe sådanne) 
13:00-14:00 Frokost 
14:00-14:30 Den dermatologisk forståelse af pilonidal sygdom ved prof.ovl. Gregor B.E. Jemec, Sjælllands 

Universitetshopital, Roskilde 
14:30-15:00 Kroniske sår efter pilonidal kirurgi (failed surgery) v. ovl. Bo Jørgensen, Videnscenter for sårheling, 

Bispebjerg Hospital 
15:00-15:30 Pilonidal MDT? Erfaringer fra fistler/HS v. afdl. Læge Helene Hougaard, AUH  
15:30-16:00 Forskning indenfor Pilonidal sygdom og muligheder for netværk v. afdl. Læge Susanne Haas 
16:00 Afslutning og opsamling 

 
 
 

Temadagen finder sted torsdag d. 19. marts 2020. kl 9:30 – 16:00 Scandic Odense, Hvidkærvej 5,  
5000 Odense. Der er morgenmad fra klokken 8 

 
Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Susanne Haas: susahaas@rm.dk. Pladser tildeles efter ”først til mølle princippet” 

Sidste tilmeldingsfrist mandag d. 2. marts 
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