Møde i Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG
Den 27. august 2020, kl. 14.00 – 16.00
Virtuelt møde

Deltagere

Michael Seiersen, Tina Fransgård, Inge Bernstein, Søren Kjær, Jesper D. Nielsen,
Mindaugus Tiskus, Ken Ljungmann, Mads Klein, Jens Støvring, Lene H. Iversen
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Valg af ordstyrer og
referent
Orientering fra Formand
(LI)
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Hvordan vedligeholder vi
mødeaktiviteter under
Corona krisen? (LI)

4

Guidelines (LI)
a. Gennemgang af
reviderede (afventer
udkast - status)

b. KORT Status for
revision

Ordstyrer: Lene H. Iversen
Referent: Lars Bundgaard
Medlemsstatus
•
Søren Kjær, Hvidovre, erstatter Steffen Rosenstock, som er
skiftet til speciallæge praksis
•
Michael Seiersen, Køge, erstatter Peter-Martin Krarup (rejst til
BBH)
•
Mindaugas Tiskus, Åbenrå, erstatter Peter Teglgaard
•
Ole Roikjær trådt ud
•
Ken Ljungmann (ny repræsentant for Region Midtjylland)
•
Pia Faaborg, ny repræsentant for Region Syddanmark
(fejlagtigt ikke inviteret til mødet d.d.)
Formand for Kirurgisk arbejdsgruppe i DCCG’s Forretningsudvalg
(DCCG-FU)
•
DCCG-FU har ønsket medlem fra Kirurgisk arbejdsgruppe til at
indgå i DCCG-FU for at sikre formidling til kir. Enighed om at
det skal være formanden.
•
Enighed om at opretholde heldagsmøder x 2 per semester med
risiko for at møderne i sidste instans må ændres til videomøde
pga. Corona situationen. Det kan også være at blot nogle
afdelinger må tilgå møderne virtuelt pga. lokale udbrud.
•
Møderne – fysisk eller virtuelt – skal forblive som
heldagsmøder (kl. 10-15).
•
Vanlige punkter behandles på møderne inkl. revision af kliniske
retningslinjer
•

Kirurgisk behandling af cancer recti (operative principper,
Thomas Harvald, Søren Salomon).
Udkast forventes klar til næste møde (oktober 2020).

•

Minimal invasiv teknik rektum (Sharaf Perdawood, Tommie
Mynster, Ismail Gögenur).
Reminder til gruppen, så udkast kan gennemgås til oktobermødet

•

Arvelig tarmkræft (Inge Bernstein, Ole Thorlacius-Ussing)
Inge Bernstein redegør for status vedr. ’Arvelig tarmkræft inkl.
Lynch’. Der er udpeget en arbejdsgruppe med repræsentant af
diverse specialer, inkl. gynækologisk og urologisk DMCG. IB og
OTU repræsenterer DCCG, planlagt møde 29/9-20. Uafklaret
hvad RKKP tænker mht. økonomi og retningslinjer, som
dækker over flere DMCG’er. IB tager kontakt til RKKP
desangående.

•

Tarmudrensning (Tommie Mynster, Ken Ljungmann, PeterMartin Krarup)
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Arbejdet ikke startet – gruppen anmodes herom
•

Selektiv peroral dekontaminering (Tommie Mynster, Ken
Ljungmann, Peter-Martin Krarup)
Arbejdet ikke startet – gruppen anmodes herom. Igen drøftet
at dette skal være en selvstændig retningslinje uafhængig af
den tidligere retningslinje om antibiotika

•

Tromboseprofylakse (Ole Thorlacius-Ussing, Simon ?, Morten
Schnack Rasmussen)
Uvist om arbejdet er starten – gruppen anmodes herom.

•

Antibiotikaprofylakse (Lars Bundgaard, Søren Salomon, Thøger
G. Jensen)
Skal ændres til at være en vejledning. Der er ikke en fast
skabelon hertil, men bør ikke udformes i RKKP-retningslinjeformatet, da det ikke er en klinisk retningslinje udarbejdet
efter disse kriterier. Gruppen konverterer retningslinjen til en
vejledning

•

Det accelererede perioperativ forløb (ERAS) + Perioperativ
ernæring (Ismail Gögenur og to yngre (?))
Omlægges til én vejledning
Uvist om arbejdet er starten – gruppen anmodes herom.

•

Præhabilitering (Ismail Gögenur og to yngre (?))
Ny klinisk vejledning
Uvist om arbejdet er starten – gruppen anmodes herom.

•

Væskebehandling (Birgitte Brandstrup (Holbæk) og Birgitte
Brandsborg (AUH)
Uvist om arbejdet er starten – gruppen anmodes herom (LI).

•

Anastomoselækage, diagnostik og behandling, kolon (PeterMartin Krarup, Katrine Emmertsen)
Uvist om arbejdet er starten – gruppen anmodes herom.

•

Anastomoselækage, diagnostik og behandling, rektum (PeterMartin Krarup, ?)
Michael Seiersen vil gerne indgå i arbejdet, kontakter PMK.

•

Colonresektioner (Anders Bertelsen, Lars Bundgaard, Peter
Andersen)
Anders Bertelsen har trukket sig pga. tidspres. Mads Klein vil
gerne indgå
Selve beskrivelsen af procedurerne skal omlægges til
vejledning, jf. tidligere drøftelse.
Retningslinjen skal adressere tidligere fastlagte spørgsmål
(Hvilken resektionstype skal foretages, hvis kurativ intention?
Hvis der bruges udtryk med D2 og D3 skal disse defineres
præcist. Det ønskes, at der gennemgås CME (med ”hele
pakken” (hign tigh, komplet fascie, D3) vs. segmentresektion),
se specifik dokument.

•

Akut kirurgi – damage control surgery (Anders Bertelsen,
Anders P. Skovsen (akut kirurg, Hillerød)
Anders Bertelsen har trukket sig. Der skal findes en ny
kolorektalkirurg til at indgå i arbejdet sammen med Anders P.
Skovsen. Alle bedes undersøge i egne afdelinger.
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c. Økonomi
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Orientering fra
Fagområdebestyrelsen
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Databasen

•

Avanceret og recidiverende coloncancer (AUH, Herlev (Thomas
Harvald, Jesper D. Nielsen)
Arbejdet ikke startet – gruppen anmodes herom. LI finder
kollega på AUH til at indgå i arbejdet.

•

Peritoneal karcinose og HIPEC (Lene H. Iversen, Jonas Funder,
Per Pfeiffer (onk, OUH), René Olesen (onk, Aalborg)
Skal revideres i multidisciplinært regi. kir.
Arbejdet ikke startet – gruppen anmodes herom.

•

Palliativ kirurgi (Jens Støvring og Tue Avlund (AUH)
Arbejdet ikke startet – gruppen anmodes herom.
Tue vil bidrage vedr. palliativ stenting

•

Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion (Katrine
Emmertsen og Nina H. Hansen (?)
Arbejdet er i gang, forventer udkast i efterår 2020

Midler tildelt via RKKP udløber ultimo 2020. LI håber ubrugte midler
kan forlænges ind i 2021 grundet Corona
Udpegning af person, som informerer Kirurgisk arbejdsgruppe (efter
Ole R. er trådt ud)
En af repræsentanterne fra bestyrelsen skal holde Kirurgisk
arbejdsgruppe orienteret om nyt fra Fagområdet for Kolorektal kirurgi.
Ken Ljungmann påtager sig opgaven.
Lars Bundgaard: Der skal kun registreres nedvækstdybde ved T3, men
ikke T4. LI viderebringer det til formanden for databasen.
Mads Klein anfører, at der er kan være problemer i forhold til
indrapportering til databasen via SP og har udbedt sig info om der vil
blive lavet validering af data.
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Ændring af næste
mødedato

Validering af DCCG databasen er netop antaget som publikation i
Colorectal Disease
Mødedato 17. september 2020 ændres til den 22. oktober 2020. Sted:
Randers – eller Vejle – info følger.
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Cases

Næste møde: Den 8. december 2020 (Hvidovre)
Ingen
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Evt.

Intet

Lars Bundgaard og Lene H. Iversen/2020 08 27
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