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Referat 

Møde i Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG 

Den 1. marts 2021, kl. 10.00 – 15.00 - Virtuelt 

 

Referat: 

Til stede:  

Deltagere Lene Iversen (LI), Katrine Emmertsen (KE), Jesper Vilandt (JV), Jesper Nielsen (JN), Ken 

Ljungmann (KL), Mads Klein (MK), Tommie Mynster (TM), Inge Bernstein (IB), Jens 

Støvring (JS), Michael Seiersen (MS), Peter Andersen (PA), Lars Bundgaard (LB), Sharaf 

Perdawood (SP), Søren Salomon (SS), Uffe Løwe (UL), Thomas Harvald (TH), Pia Faaborg 

(PF) 

Ikke 

deltaget 

Ismail Gögenur, Mindaugus Tiskus, Peter-Martin Krarup, Bo Rud, Steffen Brisling, Nina 

Højer, Ole Thorlacius-Ussing, Svend Erik Baadsgaard 

 

 

1 Valg af ordstyrer og 

referent 

LI og MK 

 

2 Orientering fra 

Formand 

Tommie Mynster trådt ud, Peter-Martin Krarup (BBH) trådt ind i stedet (Tommie med 

i dag, da PMK forhindret) 

Steffen Brisling (Køge) afløser for Ole Roikjær 

LI beskrev forløbet vedr. arbejdet med den nye pakkeforløbsbeskrivelse og dette 

forløb blev diskuteret. Generel utilfredshed med forløbet og kvaliteten og gruppen 

ser frem til revideret version af pakkeforløbsbeskrivelsen. 

3 Vedtægter Gennemgang af det udsendte vedtægtsforslag ved LI. Diskussion om 

stemmeberettigede; det anføres at der kun bør være en stemme pr. afdeling. 

Formanden har selvstændig stemme uafhængig af evt. andet medlem fra samme 

afdeling. Ved stemmelighed har formanden den endelige beslutningsret. 

Hvis formanden ønsker genudpegning, skal vedkommende genvælges hvert 2. år. 

Dette bliver ændret i revideret version, som kan godkendes ved næste møde 

4 Opfølgning fra seneste 

møde vedr. 

retningslinjer 

a. Godkendte 

 

 

 

 

b. Omlægning til 

vejledning 

 

c. Fundne personer til 

revision af  

 

 

 

 

a. Aflastende stomi: Gennemgået og sendt videre til RKKP 

Præhabilitering: LI modtaget revision i går, gennemgås og sendes herefter videre til 

RKKP 

Lav rectumcancer: Sidste rettelser laves af SS og TH, herefter til LI 

 

b. Profylaktisk AB omlagt til vejledning, snart på hjemmesiden 

 

 

c. Anæmi: Rasmus Krøijer og Rasmus Bojesen samt IG udarbejder 

Væsketerapi: Yngre anæstesilæge gennemgår evt ny litteratur, superviseret af  

Birgitte Brandstrup 
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d. Hvem vil revidere 

 

Lokalavanceret rectum og recidiv: TH, Mette Møller, Jonas Funder udarbejder 

Laterale lymfeknuder, hhv. syn- og metakrone: Steffen Brisling, Jens Ravn, Mette 

Møller, Laurits Østergaard (onkolog Aalborg), Bodil Ginnerup (AUH) 

Damage control surgery: AP Skovsen (Hillerød akutkir.) og Paul Mortensen 

 

d. Undersøgelsesprogram: Behov for revision af gammel retningslinje, herunder 

retningslinje vedr bioptering. Spørgsmål, som skal adresseres, fastsættes på næste 

møde. Nye til undersøgelsesprogram: Jesper Vilandt + Rasmus Krøyer (Esbjerg) 

MDT retningslinjen skal revideres i multidisciplinært regi, drøftes i DCCG’s 

Retningslinjeudvalg. 

5 Retningslinjer 

 

a. Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Gennemgang af 

reviderede 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Fastsættelse af 

spørgsmål, som skal 

adresseres i 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kort status for 

revision af 

Litteratursøgning, skabelon etc. blev drøftet igen. LI vil spørge RKKP om de evt. vil 

komme med et indslag til næste møde.  

a. Økonomi 

DCCG bevilget 125.000kr til brug i 2021 til udarbejdelse af retningslinjer – kan 

udbetales når RKKP har godkendt de respektive retningslinjer. 85.000kr til kir. 

arbejdsgruppe. Midler anvendt til frikøb ifm. litteratursøgning og konvertering til 

RKKP-skabelon mm. 

Diskussion om brug af ekstern hjælp til referencesøgning. 

Tidligere Katarina Levic, som ikke kan bruge mere tid. 

LI foreslår Phd-studerende Rogini Balachandran, hvilket godkendes.  

De, som måtte have behov for hjælp fra Rogini, kan kontakte LI 

 

b. Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion (KJE, PF): Diskussion om indførsel 

af systematisk opfølgning mht. funktionelle forstyrrelser og registrering af dette i 

databasen. Derudover enkelte kommentarer til retningslinjen, som efter disse 

rettelser, gennemgås af LI, og betragtes derefter som godkendt. 

Det accelererede perioperativ forløb + ernæring (omlægning til vejledning), 

omlægger IG m.fl i forbindelse med godkendelse af præhabilitering: IG ikke tilstede 

Colonresektioner (LB, PA, MK): Arbejdet med vejledning vedr. resektionstyper og 

retningslinje vedr. D2 vs. D3 pågår. Forventes færdigt til sommer. 

Minimal invasiv teknik rektum (SP, TM, IG) (Q2): Udkast ikke modtaget  

 

c. Kirurgisk behandling af cancer coli – synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch 

CRC (IB, PA): Spørgsmål: Se separat dokument. Deadline: Q4 2021  

Desuden ny retningslinje: Ledsagende adenomer - timing i relation til tarmresektion 

(sættes på dagsorden til næste møde)  

Akut kirurgi – behandling af colonileus og –obstruktion (US, Tue Avlund): AP 

Skovsen inviteres til at deltage i arbejdet (LI kontakter AP). Spørgsmål fastlægges, 

se separat dokument. Deadline: Q4 2021 

Opfølgning: Navn ændres så der er fokus på det onkologiske resultat. Spørgsmål jf. 

separat dokument. Ida Hovdenak (sygepl.fra AUH) spørges, LI, US. Deadline: Q4 

2021 

 

d. Tarmudrensning (TM, KL, PMK) (Q2): Arbejdet i gruppen pågår. KL laver udkast.  

Peroral dekontaminering (TM, KL, PMK) (Q2): TM har skrevet udkast. Arbejdet i 



3 

 

gruppen pågår. Fremsendes snart til gennemgang ved næste møde. 

Anastomoselækage, diagnostik og behandling for kolon (PMK, KJE) (Q4 2021) 

Er endnu ikke opstartet. 

Anastomoselækage, diagnostik og behandling for rektum (PMK, MS) (Q4 2021) 

Er endnu ikke opstartet. 

6 Orientering fra 

Fagområdebestyrelsen 

(KL) 

Planlagt møde 22. april 2021, ny formand skal vælges og program for DKS Årsmøde 

planlægges 

 

7 Databasen 

a. Er der problemer 

 

 

 

 

b. Nye OP-koder og –

procedurer til KMS 

(LB) 

c. Specialist ved akut 

operation (TH) 

 

a. Hgb-indtastning? Skal stadig registreres både ved diagnose og ved operation – 

ønskes kun ved diagnose. LI viderebringer til Database Styregruppen. 

Stadium IV-sygdom detekteret i forløbet, hvad betyder det? Uventet fund af fx 

karcinose ved patologivurderingen. Teknisk opsætning i denne forbindelse. LI 

viderebringer til Database Styregruppen  

b. Allerede gennemgået 

 

 

c. Registreringen af certificeret kolorektalkirurg som deltager ved operationen 

diskuteres jf definition i KMS vejledning. Titlen opfattes som ’beskyttet’ og aktuelle 

registrering fortsætter. 

8 Næste møde den 8. 

juni 2021 hvor? 

Forhåbentlig fysisk møde i Odense, Søren Salomon vært. 

9 Cases TM præsenterer en case, som diskuteres. 

 

10 Evt.  Ingen emner 

 

    Mads Klein og Lene H. Iversen/01.03.2021 


