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Næste års guidelines
Eosinofil esofagitis ved Inger Bak Andersen. Arbejdet er begyndt som planlagt.
Hepatisk encefalopati ved Niels Kristian Aagaard. Arbejdet er begyndt som planlagt.
Pouchitis: Jens Kjeldsen har takket nej. Guidelinen bliver udskudt til næste år.
Non-Alkohlisk SteatoHepatitis: Søren Peter vil spørge Henning Grønbæk om han vil påtage sig opgaven og om
det er muligt at sammensætte en gruppe og færdiggøre den foreslåede guideline indenfor tidsfristen.

Gennemgang af årets guidelines
Autoimmun Hepatitis er revideret i hht. kommentarer fra årsmødet. Næsten klar til at sende til høring.
Cøliaki er revideret i hht. kommentarer fra årsmødet. Næsten klar til at sende til høring.
Kronisk obstipation: På årsmødet blev det synliggjort at det er en omfattende guideline og at målgrupperne for
anvendelse af den kirurgiske og medicinske del er forskellige. Guidelineudvalget (Søren Peter) vil spørge
guidelinegruppen om den er indforstået med en sådan opdeling. Der er problemer med layout (se plan
nedenfor).

Kronisk pancreatitis: På årsmødet blev guidelinen for længde og vægtning af enkelte inkluderede emner.
Specielt afsnittet om diabetes var omfattende og bør afkortes da det er vigtigt, at skære informationen ned så
guidelinen er anvendelig for gastroenterologer. Gruppen har endnu ikke responderet på kommentarerne.
Guidelineudvalget foreslår en løsning, der opdeler i forskellige emner (f.eks. adskiller 1. diagnosticering og
kirurgisk/endoskopisk intervention og 2. diagnosticering og medicinsk behandling af smerter og
pancreasinsufficiens).

Medlemmer af guidelineudvalg
Det er vigtigt at udvalget fortsat har kirurgiske medlemmer. Anette vil bede Ole Hamber om at kontakte DKS
for at høre om det er muligt at flere kunne være interesseret så der er sikret en kirurgisk vurdering af
guidelines og for at sikre at vi har opdaterede guidelines på DKS.

Generelle aspekter af metode og opsætning af guidelines
Layout for guidelines: Layout har ikke været konsistent. Der er bevilliget penge til sekretærhjælp til udvalget.
Annette vil bede sekretæren om at være behjælpelig med opsætningen.
Scoring af evidens: Flere guidelines benytter samme system, men ingen retningslinier for fremtidige guidelines.
Anette og Lise Lotte beder sekretæren om at indkorporere de officielle retningslinier fra sundhedsstyrelsen i
skabelonen for guidelines og lægge den på hjemmesiden (https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitetog-retningslinjer/medicinsk-teknologivurdering-mtv/~/media/3E5E326CD6E54D609575282C73F9F9F2.ashx).
Tidsfrister: Guidelines er ofte færdige kort tid før årsmødet, så der ikke er tid til gennemgang. Der er også for
kort tid på årsmødet til gennemgang af guidelines. Det er hensigtsmæssigt at der ikke fremlægges mere end tre
guidelines ved hvert møde. Anette vil bede årsmødeudvalget (Lars Vinter) om mere tid i programmet. Det er
nødvendigt med mindst 45 min for hver guideline. Guidelines bør være færdige så guidelineudvalget kan

mødes og gennemgå guidelines både mht layout og indhold primo juni. Hvis guidelines ikke ligger færdige
medio maj må gennemgangen (og udgivelsen) udsættes til efterfølgende år.
Omfang og opsætning/layout af guidelines: Der stiles mod maximalt 8 sider (excl forside, quickguidelines og
referencer) og 50 referencer. (font arial 10 dobbelt linieafstand. En del af den bevilligede sekretær bistand kan
gå til layout. Guidelineudvalget vil være mere opmærksomme i valget af emner for at få klare afgrænserede
guidelines. Det er vigtigt at ændre titler for guidelines så det bliver mere overskueligt. Lise Lotte og Anette vil
sende forslag. Layout og indhold af quickguides kan optimeres så alle kan læse dem(også af personer, der ikke
er eksperter). Torben vil gennemgå dem og hjælpe til at stramme dem op.
DSGH hjemmeside og guidelineapp: Guidelineudvalget mener opsætningen af hjemmesiden kan optimeres og
påtager sig gerne opgaven at vurdere og give forslag til forbedring. Guidelineudvalget har ikke været involveret
i udviklingen af app til guidelines.Guidelineudvalget mener ikke app’en er optimal i opsætning af titler, tekst og
figurer (der er pixelerede og er vanskelige at læse). Hyperlinks fungerer ikke. Det umiddelbare indtryk er at
guidelines er mere overskuelige på hjemmesiden. En yderligere mulighed er at guidelines (både i den fulde
version og som samling af quickguidelines, der er de oftest benyttede dele af guidelines) kan sættes i pdf så de
kan læses uden internet forbindelse på både iPhone og Android. Torben er hovedansvarlig for
tilbagemeldingen.
Opdatering og revision af guidelines: Ansvaret for nedskrivning af spørgsmål fra djævelens advokater og andre
spørgsmål fra årsmødet har ikke været tildelt en bestemt person. Djævelens spørgsmål og kommentarer kan
sendes til guidelinegruppen og lægges ud når guilindes er til høring. Guidelineudvalget skal tage stilling til om
de enkelte spørgsmål bliver besvaret og vil prøve en ordning hvor den enkelte tovholder tager referat af
høringsprocessen inklusive spørgsmål, der bliver rejst på årsmødet. Referatet kan gøres tilgængelig på nettet. I

opdateringer bør det også være muligt at stille spørgsmål (evt. ved at der lægges en tråd på hjemmesiden).
Større ændringer, f.eks. nye behandlnger bør lægges til høring.
Sekretærbistand: Det foreslås at guidelineudvalgets sekretær får rettigheder så hun kan lægge information på
hjemmesiden.
Competing interests: skal stå i et appendix i guidelines og dette krav skal stå i skabelonen.
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