
Referat fra

Møde i Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG

Den 4. marts 2019, kl. 10.00 – 15.00

Mødelokale: Kirurgisk konferencerum

Roskilde Universitetshospital 

DAGSORDEN - kommentarer

1. Valg af ordstyrer og referent

Lene Iversen Ordstyrer

Referent Jesper Vilandt

Tilstede:

Jesper Nielsen(JN), Thomas Harvald(TH), Lene Iversen, Tommie Mynster, Ole Roikjær, Jesper 

Vilandt, Randi Thyregaard, Ismail Gögenur, Peter Ingeholm

2. Orientering fra Formand:

LI's funktionstid som formand udløber forår 2020. LI påtænker at fratræde som DCCG 

formand efterår 2019.

Der er en ledig post (kirurgisk repræsentant fra Region Hovedstaden) i DCCGs bestyrelse. I 

proces.

Der er publiceret DCCG årsberetning, som er ledsaget af publikationsliste. 

http://www.dmcg.dk/siteassets/arsberetninger-og-udgivelser/arsberetninger/2018/2018-

dccg-skabelon-dmcg-arsberetning-final.pdf

Der er sendt brev fra fagområdet akut kirurgi vedr. akut kolorektal cancer kirurgi. Brevet er

allerede besvaret af formanden for arbejdsgruppen.

3. Guidelines 

a. Detailplan for kirurgisk monofaglige.

Områderne blev gennemgået af Lene H. Iversen. Der vil blev fremsendt oversigt for 

fordeling af ansvarsområderne af LI.

4. DCCG Årsmøde 2019 foregår 11.4. Der er netop blevet udgivet program. Der opfordres til at alle 

deltagende afdelinger ud fra programmet udarbejder spørgsmål, for at sikre debat ved årsmødet. 

Der er ikke specielt program for sygeplejerskerne i år.

5. Orientering fra Fagområdebestyrelsen (OR)

a. Kompetencer i kræftkirurgi

Der er ved at blive foretaget udarbejdelse af planer for kræftkirurgiske kompetencer i 

henhold til Kræftplan 4. Der er udvalgt 3 fagområder: Kolorektal kirurgi, Urologi og Øre-

Næse-Hals kirurgi. For kolorektal kirurgi er en arbejdsgruppe bestående af JN 

(Nordjylland), LI (Midtjylland), Per Vadgaard Andersen (Syddanmark), OR (Sjælland) og



Nis Schlesinger (Hovedstaden), i gang med at udarbejde udkast til målbeskrivelse for 

ekspertuddannelse i kolorektal kræftkirurgi. Dette som overbygning på kolorektal 

kirurgisk fellow-uddannelse, som er etableret i Uddannelsesregion Nord og Syd.

6. Databasen 

a. Deltagelse af Peter Ingeholm

Peter gennemgik det nye flow i KMS 2019.

Analyseportalen blev lukket i december 2018. Der er adgang til data via andre 

systemer, de regionale LIS, men tilgangen og brugen af LIS er svær.

Alle data leveres fortsat til regionerne.

Der vil fortsat blive udsendt mangellister.

b. Medlemsstatus i Styregruppen

Der er aktuelt 3 medlemmer i styregruppen for DCCG databasen: Peter-

Martin Krarup, Ole Roikjær og Lene Iversen

Arbejdsgruppen giver opbakning til fortsat medlemskab for de eksisterende 

repræsentanter i styregruppen.

Arbejdsgruppen tilkendegiver i øvrigt, at DCCG årsrapporten fortsat er et af 

årets faglige højdepunkter.

c. Der er grundet de nye mangellisters form bekymring om datakompletheden i fremtiden.

d. Ønsker temaer i fremtidige årsrapporter: Patologivurdering af præparatkvaliteten. 

Overlevelsesanalyser.

7. Næste mødedato: Onsdag den 22. maj 2019, Vejle.

8. Cases: Ingen

9. Evt. Ismael vil fremlægge data vedr. afsluttet TA TME projekt på næste møde i arbejdsgruppen
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