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2. Gennemgang af planlagte guidelines og opdaterede guidelines på DSHG årsmøde 2015
LG skriver til årsmødeudvalget for at høre om vi kan få plads fredag.
Kommentarer til årets guidelines.
Forkortelser: Så få forkortelser som muligt og helst kun velkendte f.eks. PPI eller IBD, specielt i quick-guiden,
der skal kunne læses hurtigt.
Stavemåde: vælges fortsat staveform som i Ugeskrift for Læger:
Regler for figurer: sort hvid – vigtigt at format er let læseligt og uden pixelering.
Der bør være konsekvent formulering i beskrivelser af evidens og styrke af anbefalinger – f.eks. ikke evidens
for …(skrives ens for alle anbefalinger på samme niveau)
Eosinofil esofagitis. Tovholder Inger Bak Andersen, Hvidovre Hospital.
Kommentarer: Format ikke fulgt overalt. Grade ikke fulgt stringent, specielt er evidensniveau for
interventioner for højt. Vi foreslår at titlen skal være Eosinofil øsofagitis. Retningslinje og især quickguide bør
gøres kort og kun få anbefalinger på niveau 5. Teksten kan også forkortes ved f.eks. ved at beskrivelser som
histolog bør udgå eller skrives mindre detaljeret. Vi foreslår at flowchart for behandling udgår og at
detaljegrad for interventioner specielt diet afkortes.
Djævelens advokater: Lise Lotte har skrevet til Lisbeth Hvolris og Asbjørn Drewes.
Plan: Anette Mertz er DSGH ansvarlig og skriver kommentarer til eosinofil øsofagitis gruppen. Hvis
djævelens advokater melder fra kan evt. tages kontakt til Torben Knudsen og Claus Aalykke
Hepatisk encefalopati. Tovholder Niels Kristian Aagaard, Århus Universitetshospital.
Kommentarer: Format ikke fulgt. Grade ikke fulgt stringent. Der er for mange forkortelser. Der er
uoverensstemmelser mellem anbefalinger i quick guide og i teksten – specielt er rifaximin nævnt under
behandling (mener de sekundær profylakse?) og forgrenede aminosyrer ikke nævnt under behandling eller

ernæringen men fremhævet i resten af guideline som intervention med højt evidens niveau. Termer bør
forklares tidligt (specielt hvad der menes med fireleddet behandlingsstrategi). Anbefalinger er uklare for
enkelte interventioner er nævnt trods sparsom/ingen evidens (f.eks. LOLA, metronidazol) mens andre
mangler trods nogen evidens (f.eks. flumazenil). Tabel 2 mangler ’intermitterende kronisk HE’. Forkortelser
af medlemmer af udvalg er ikke nødvendigt. Titlen ændres til Hepatisk Encefalopati
Djævelens advokater Aleksander Krag og Otto Clemmesen
Plan Lise Lotte Gluud er DSGH ansvarlig og har skrevet til djævelens advokater. LG skriver til HE gruppen
og sender vores samlede kommentarer fra guideline udvalget.
Alkoholisk hepatitis. Lise Lotte har skrevet til Henning Grønbæk så at han kan inkludere nyeste format-krav
og krav til GRADE og Quick guide i opdatering af guideline om alkoholisk hepatitis. Titlen ændres til
Alkoholisk hepatitis.
3. Gennemgang af GRADE til årsmødet.
Vi foreslår en kort gennemgang af det nye GRADE system til årsmødet. LG skriver til Overlæge Julie Pildahl,
Frb Hospital (tidligere sundhedsstyrelsen) som monitorerer og hjælper guidelines for endokrinologisk
selskab.
4. Forslag til guidelines 2016
Nonalkoholisk steatohepatitis: Henning Grønbæk har foreslået denne guideline og tilbudt at være tovholder.
Søren Peter skriver ’officiel invitation’.
Irritabel tyktarm: Peter Bytzer, Janne Fassov, Lotte Fynne og Anne Lund Krarup vil gerne tilbyde at lave
DSGH guidelines om udredning og behandling af patienter med irritabel tyktarm (IBS). Tovholder? Anne
Lund Krarup har sendt forespørgslen. Michael spørger Peter Bytzer om han kan være tovholder.
Mikroskopisk colitis: Ole Bonderup Silkeborg forslag til tovholder. LG skriver (mangler email adresse).
Primær skleroserende cholangitis: Lone Madsen, Køge sygehus. LG har skrevet uformel forespørgsel.
Andre: clostridium difficile pouchitis? primær biliær cirrose? Endoskopisk polypfjernelse og blodfortyndende
behandling? Dansk selskab for trombose og hæmostase har lavet en guideline. Kan den evt gøres relevant
for endoskopører med let ændring til DSGH. Overlæge Jens Kjeldsen et al har skrevet artikel i Ugeskrift for
Læger 2009 og har arbejdet med opdatering. Flere IBD emner, Crohn, ikke fistulerende, Let til moderat
colitis ulcerosa. Akalasi.GERD, ventrikel polypper. Endoskopisk polypektomi i colon.
5. Opdatering af guidelines
Tidsfrist: Opdateres hvert 3 år. Opdateringer, der inkluderer væsentlige nye anbefalinger gennemgås på
årsmødet.
Forespørgsler til opdatering: Flere guidelines skal snart opdateres eller har overskredet fristen for
opdatering. LG har skrevet til tovholdere (har sendt forespørgsler og GRADE/nye skabelon). Vi har fået
positivt tilsagn til opdatering af guidelines om Paracetamol, Helicobacter og IBD og biologiske lægemidler.
Mangler tilbagemelding fra tovholdere for guidelines om Barret, svær CU, IBD og amning/graviditet, HCC og
akut pancreatitis Mangler e-mail til tovholder for IBD og koloskopi overvågning. Hvem kan skrive til Claus
Aalykke? Frist er overskredet men var kun sat til et år. Vi mangler opdatering af guideline om Crohn Fistler
(fra 2010). LG har skrevet til tovholder, men det er lidt uklart om der skal findes ny og om gruppen måske har

brug for hjælpe udefra. Guideline om kronisk obstipation: Mangler stadig sidste ændringer. Søren Peter
spørger tovholder om de sidste rettelser så guidelinen kan lægges endeligt op som godkendt.
6. Guidelines som er fælles med infektionsmedicinsk selskab
Vi har en hepatitis guideline som mange gastroenterologer benytter. LG har korresponderet med Nina Weis
og Mette Rye Clausen for at høre om de kan skrive deres guideline så den passer i DSGH formatet –
specielt er det vigtigt med quickguide som er med i vores app. De er blevet tilbudt sekretær bistand til format.
Vi håber på det er på plads så denne vigtige guideline kan gennemgås på årsmødet 2016.
7. DSGH hjemmeside og App
Titler skal nu følge format [sygdom: diagnostik/screening, behandling, kontrol]. Muligvis vil møde blive afholdt
inden årsmødet. Mener vi stadig det kunne være en ide med quick-guides i app (og kun fulde guidelines på
hjemmesiden)?
8. Opdatering af kommissorium
Forslag til mindre opdatering er at vi bør inkludere information om interessekonflikter. Sendes til bestyrelsen.
9. Næste møde for guideline udvalg lørdag 5 september til årsmødet.
Vores standardbreve og informationer ligger i dropbox (Henrik mangler at acceptere invitation fordi den skal
sendes til jorgensen2826@gmail.com). Der ligger Excel ark med information om guidelines. LG foreslår der
også skrives ned hvem fra guideline udvalget der har ansvaret for de forskellige guidelines i arket. Og at vi
noterer djævelens advokater så opgaver fordeles ligeligt mellem sygehuse/personer i DKS og DSGH.

