Guidelineudvalget årsberetning: 2015-2016
Guidelineudvalget har
DSGH app
Generelt har der været positive tilbagemeldinger, specielt fra yngre læger der anvender DSGH
app. Især er Quick guides anvendelige i det kliniske arbejde. Der har været problemer med
oversættelse af guidelines i det rette format så de kan opdateres på appen. Derfor har
opdateringen ikke fungeret og det har heller ikke været muligt at lægge de nye guidelines op.
Lasse undersøger hvordan vi kan få hjælp til at oversætte guidelines til html (det kan
ikkegøres med blod ’save as’ funktionen i word). Det kan ikke lade sig gøre at få pdf filer i
vores app. Det kan muligvis arrangeres for et mindre beløb. Fremadrettet er det vigtigt at vi
holder guidelines i samme format, med et passende antal sider, en passende opløsning på
figurer og et passende antal referencer. Lasse vil arbejde videre. Søren Meisner støtter IT
delen. Søren Peter og jeg er kontaktpersoner i guidelneudvalget.
Interessekonflikter
Guideineudvalget har endeligt godkendt vores forslag til rapportering af interessekonflikter.
Denne information vil blive tilføjet til nye og opdaterede guidelines. Jeg synes også vi selv bør
få lagt vores interessekonflikter på nettet.
Guidelines til årsmødet 2016
Det har ikke været sikkert hvornår guidelines er klar til at vi kunne gennemgå dem.
Aleksander Krag siger nu at PSC guidelinen er stor set på trapperne.
Henning Grønbæk har haft større vanskeligheder med tidsplanen, men så kom EASL guidelinen
for NASH her i April så forhåbentlig kan de dermed nå at få noget færdigt inden længe.
Jeg har ikke hørt fra Peter Bytzer vedrørende colon irritabile men han plejer at være ret
effektiv og jeg har korresponderet med dem et par gange.
Jeg har ikke hørt fra Henrik Krarup som ’oversætter’ hepatitis C guidelinen til DSGH men da
vores app. stadig er undervejs tænker jeg måske det er for tidligt at rykke. Vi havde også
hepatitis C på sidste årsmøde.
Guidelines til næste år
Det kan være svært at overholde frister så egentlig ville det være fint hvis vi var lidt på
forkant.
Vi har planlagt en guideline om HH og Frank Schiødt er gået i gang.
Jeg foreslår guidelines om
clostridium difficile: diagnose og behandling. Hvem tænker i kunne være tovholder (vi har haft
en del Hvidovre folk men ellers kunne Andreas Petersen måske være en mulighed)
PEG sonder: indikation og anlæggelse. En kort guideline kunne måske hjælpe en klinisk
diskussion som en del afdelinger har. Vi kunne bla tale med nogle frageriatrisk og neurologisk
regi om det?
Mikroskopisk colitis: diagnosik og behandling. Jeg foreslår Signe Wildt fra Køge.
Opdaterede og færdigreviderede guidelines
Jeg får Akut svær CU guidelinen på nettet.
Søren Peter har sørget for at obstipations guidelinen er på nettet. Vi kan eventuelt næste gang
prøve at få den delt op i en medicinsk og kirurgisk del?
Jens Kjeldsen overtager opgaven som tovholder for revision af guideline vedr Biologisk
behandling af Inflammatorisk tarmsygdom
Beter Bytzer et al har revideret HP guideline
Opdatering af guidelines på DKS
Jeg har lagt diverse reviderede guidelines på DSGH hjemmesiden. Skal jeg sende besked til
nogen fra DKS regi så de der er relevante også kan komme på der?
Europæiske EUG bank over guidelines
Vi har givet vores tildagn til at deltage i banken. Det vil ikke kræve oversættelse af vores
guidelines. Nærmere information omkring banken afventes.
Regler for medlemmer i opdaterede guidelines
Der har været en forespørgsel vedrørende regler for opdaterede guidelines idet medlemmer
kan være yngre længere ved, f.eks. første version og speciallæger ved efterfølgende

opdateringer. Gruppen der spurgte ville gerne inkludere et nyt yngre medlem og det var vi
enige i kunne være en god ide. Vores svar var dog også at det måtte afhænge af situationen
idet der ikke var det store behov ved feks mindre ændringer.
Ændringer i kommissorium for DSGH/DKS fælles guideline udvalg
Der er foretaget mindre ændringer i vores kommissorium, som nu er opdateret og ligger på
hjemmesiden. Den primære ændring består af at der nu bliver bedt om rapportering af
interessekonflikter.
Årsmødet
Bestyrelsen vil gerne have en person med i årsmødeudvalget. Det vil jeg gerne påtage mig så
vi kan få god tid til at fremlægge vores guidelines?

