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Kolorektale fagområde 
 

Siden sidste generalforsamling er 5 nye kolorektale kirurger blevet certificeret.  

Som beskrevet sidste år blev der i dec. 2017 udfærdiget en generisk model for den kræftkirurgiske 

uddannelse og denne model blev fremsendt til Sundhedsministeriet og derfra til Danske Regioner. Her har 

sagen ligget meget stille gennem længere tid – så vidt vides mente man i DR at modellen var for 

omfattende og dyr. Pludseligt kom der skred i tingene lige før sommerferien i år. Med udgangspunkt i de 

Sundhedsfaglige råd i de fem regioner blev der uden om Dansk kirurgisk Selskab lagt noget frem og 

godkendt i direktørkredsen. Det der var aftalt i Sundhedsstyrelsen var et oplæg og en målbeskrivelse fra de 

faglige selskaber og derefter sætte et uddannelsesforløb i gang i regionerne. Vi er blevet by passet i denne 

proces. Vi har over sommeren alligevel udfærdiget en målbeskrivelse som kan bruges i det videre arbejde. 

Der nedsat en styregruppe med 1 faglig repræsentant fra hver region – udpeget af regionerne og så et 

medlem fra DKS, som har valgt formanden for DKS. Processen er forankret i Region Syd og formand for 

styregruppen er Per Vadgaard Andersen fra OUH, som har været med i udfærdigelsen af målbeskrivelsen. 

Proktologiske gruppe under fagområdet har nu fungeret i et par år med to faste mødedatoer om året, hvor 

forskellige aspekter af proktologi, fistler og tilgrænsende områder diskuteres, ofte med udefra kommende 

oplægsholder. Er med til at skabe konsensus nationalt og fungerer rigtig godt. Tilsvarende er det et forum 

for fælles videnskabelige protokoller og øge informationen om igangværende mere regionale. Lilli Lundby 

er formand for gruppen. 

Et tilsvarende tiltag omkring IBD vil vi gerne se om vi kan stable på benene. 

M.h.t. kolorektal cancer området, som den sidste store del af fagområdet, henvises der til DCCG’s 

beretning. 

 

Ole Roikjær 

 Formand for det kolorektale fagområde.  


