
Møde i Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG

Den 5. september 2019, kl. 10.00 – 15.00

Mødelokale: Møderum A i kvadrat J2, 3. etage*

Herlev Hospital 

Tilstede: Lene Iversen(LI), Lars Bundgaard(LB), Peter Andersen(PA), Katrine Emmertsen 

(KE), Sharaf Perdawood(SP), Jens Støvring(JS), Steffen Rosenstock(SR), Uffe Løve(UL), 

Thomas Harvald(TH), Nina Højer Hansen(NH), Inge Bernstein(IB), Jesper Vilandt(JV), Ole 

Thorlasius-Ussing(OTU), Tommie Mynster(TM), Ole Roikjær(OR), Søren Salomon (SS)

DAGSORDEN - kommentarer

1. Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer LI, referent LB

2. Orientering fra Formand. 

LI informerer om, at hun træder tilbage som formand til foråret 2020, hvor hendes funktionstid 

udløber. 

Peter Andersen tiltræder som repræsentant for Herning. Katrine Emmertsen tiltræder som 

repræsentant fra Randers.

3. Guidelines

LI orienterer om den nye måde at lave retningslinjer på. Der lægges nedennævnte plan for 

den fremtidige revision.  

a. Behandling ved uventet fund af cancer i kolorektal polyp

Revideret, opdateret retningslinje gennemgås: anbefaling 1 og 2 bør lægges sammen. 

Anbefaling 3 hører til under specifik follow-up retningslinje. Der mangler info om TEO/CELS.

Det skal fremgå tydeligt, hvad der forstås ved mikroradikalitet (0 eller 1 mm ?). 

LI laver en formulering som herefter kan godkendes uden høring i arbejdsgruppen.

b. Tromboseprofylakse (MSR)

Retningslinjen bør revideres, da anbefalingerne hviler på ældre data. OTU vil gerne stå 

for en revision evt. i samarbejde med nuværende forfatter Morten Rasmussen. Hans 

Rahr vil blive inviteret til samarbejdet. LI kontakter disse

c. Detailplan for kirurgisk monofaglige retningslinjer.

Akut kirurgi colonileus (UL, revideres ultimo 2021)

Antibiotikaprofylakse (SS,LBU og mikrobiolog, revideres ultimo 2020). I den omlagte 

retningslinje (fra 2017) ændres monitorering, idet AB registreres i databasen.

Anæmi og jernbehandling (TM og Rasmus Krøijer, revideres primo 2021)

Arvelig tarmkræft (IB, revideres ultimo 2020). Retningslinjen skal kun omfatte HNPCC 

og moderat risiko. Der pågår allerede udarbejdelse af retningslinje om FAP+polypose af 

multidisciplinær gruppe (genetikere, Ken Ljungmann mfl)

Avanceret og recidiverende coloncancer (LI og OR tager kontakt til nøglepersoner i 

deres afdelinger mhp revision 2020)

Avanceret og recidiverende rectumcancer (Henrik Christensen, Vic Verwaal, AUH og TH, 

revision medio 2020). Det anbefales, at retningslinjen definerer, hvad lokalavanceret er 
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og fokuserer på, hvad der kan behandles på hjemsygehus og hvad der skal henvises til 

højtspecialiseret behandling. Der kan reduceres i mange detaljer.

Damage control surgery (LI spørger Anders Bertelsen om han vil revidere i samarbejde 

med en akutkirurg (OR spørger Fagområdet for akut kirurgi), revideres 2019-2020)

Det accelererede perioperative forløb (LI spørger Ismail Gögenur om han vil forestå 

revision. Retningslinjen: Perioperativ ernæring skal medtages retningslinjen: Det 

accelererede forløb, revideres ultimo 2020)

Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion (KE og NH, denne retningslinje skal ligge

som selvstændig retningslinjer under Opfølgningsafsnittet, revideres sommer 2020). I 

omlagte retningslinje skal monitorering ændres til, at SKS kodning er påbegyndt.

Colonresektioner (LB, Anders Bertelsen, PA, revideres medio 2020)

Minimal invasiv colonkirurgi (SS, LB, Mads Klein, revideres medio 2021)

Synkron og metakron cancer (PA og IB, revideres medio 2021) 

Minimal invasiv kirurgi rectum (laparoskopisk, robot, Ta) (SP, Ismail Gögenur (evt. 

substitut), TM, revideres 2019). Gruppen skal rykkes for den tidligere indledte revision, 

gerne så arbejdet kan fremlægges til drøftelse december 2019.

Kirurgiske behandling af cancer recti, operative principper (TH, SS, SP, LI, revideres 

2020). Eksisterende retningslinje skal opdeles til dels vejledning (selve proceduren) og 

retningslinje. LI udarbejder forslag til hvilke spørgsmål/emner/anbefalinger 

retningslinjen skal indeholde, fremlægges til drøftelse december 2019. 

Lungemetastaser (ingen plan endnu)

Palliativ kirurgi (JS og LI spørger Tue Avlund (stent behandling), revideres medio 2020)

Peritoneal karcinose og HIPEC (LI, Jonas Funder, Vic Verwaal, revideres 2021). Revision 

skal, som tidligere aftalt, foregå i multidisciplinært regi inkluderende også onkolog(er).

Tarmudrensning (TM, LI spørger Ken Ljungmann og Peter-Martin Krarup, revideres 

ultimo 2020)

Væskebehandling (Birgitte Brandstrup og evt. en anæstesiolog (LI spørger Birgitte 

Brandsborg, AUH (bestyrelsesmedlem)), revideres 2020.

4. Orientering fra Fagområdebestyrelsen (OR)

a. Kompetence i kræftkirurgi. 

OR orienterer, at der fra fagområdet er sendt et udkast til en målbeskrivelse for 

kompetenceløft i kræftkirurgi (kolorektal kirurgi) til DKS. Der er nedsat en styregruppe, 

som skal definere kompetenceforløbet og udmøntning af de økonomiske midler 

(afledning af KPIV). Der er udpeget repræsentanter til denne styregruppe af 

Regionerne. Region Syddanmark skal varetage formandskab og sekretariatsfunktion for 

styregruppen indenfor det kolorektale område. Per Vadgaard Andersen, OUH er udpeget

som formand. Der er planlagt møde i denne styregruppe  næste uge i Vejle.

Programmet til DKS er på plads.
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OR oplyser, at han træder tilbage som repræsentant for Roskilde-Køge og i fremtiden  

erstattes af Peter-Martin Krarup.

5. Ta-TME: Gennemgang af resultater fra dansk projekt (IG og Mads Klein)

Udsat til næste gang.

6. Databasen 

Peter Ingeholm fremlægger highlights fra Indikatorrapport 2018, der nu er i høring.

7. Kamera-kapsel projekt–drøftelse (30-45 min) (Gunnar Baatrup), ca. 13.30. 

Udsat til næste gang.

8. Næste mødedato: 28. oktober 2019 (Aarhus). 

Mødet i november aflyses, da det ligger i samme uge som DKS. Næste møde derfor den 10. 

december (Odense).

9. Cases

Udeladt pga. tidspres.

10. Evt.

Der ønskes specificering af hvilken type udtømning, der er benyttet i databasen (LB tager kontakt 

til Peter Ingeholm mhp. en ændring af vejledningen).

JS spørger til beslutningsværktøj projektet, hvor DAMAN har udarbejdet udkast. Vi har ikke hørt 

noget siden. 

Referent Lars Bundgaard, godkendt Lene H. Iversen 2019 09 22/revidereret 2019 10 02
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