
Guidelineudvalg beretning 2018-2019 

 

Guidelineudvalget har i perioden 2018-19 arbejdet med både nye guidelines og opdateringer af tidligere 
guidelines. Da arbejdet med guidelines er omfattende, har vi arbejdet med at planlægge guidelines to år 
frem og der er dermed allerede planlagt guidelines til årsmødet 2020.  

Medlemmer af guidelineudvalget 

Guidelineudvalget har i 2018 fået et nyt medlem som repræsentant for yngre læger, Amer Hadi som er i 
gang med sin hoveduddannelse. Vi har takket farvel til Anne Lund Krarup, der desværre måtte træde ud 
grundet andre opgaver.  

Guidelines på DSGH hjemmesiden 

Rune Wilkens har arbejdet hårdt på at få omformatteret alle de 30 eksisterende guidelines. Det har været 
et stort arbejde og har givet et flot resultat. Vi har nu 6 guidelines omhandlende øvre GI kanal, 7 
omhandlende IBD, 12 omhandlende leversygdomme, 2 omhandlende pancreas og 3 omhandlende andre 
emner (anæmi, OBS og obstipation). Guidelines bliver downloadet hyppigt og som noget nyt har 
Lægehåndbogen bedt om tilladelse til at inkludere anbefaling fra vores jernmangelanæmiguideline i form af 
en figur. Der er i år udarbejdet en National Klinisk Retningslinje (NKR) omhandlende non-alkoholisk 
fedtlever (NAFLD). Flere medlemmer af arbejdsgruppen til DSGH guidelinen om NAFLD har været 
medlemmer af NKR gruppen og en revision vil blive fremlagt på årsmødet.  

Patientinformationer på DSGH hjemmesiden 

Der er oprettet en separat side til patientinformationer. Planen er at vi stiler mod at fremtidige guidelines 
inkluderer patientinformationer, der kan lægges på hjemmesiden. 

Nye og planlagte guidelines  

Der er udarbejdet et stort antal guidelines. Det betyder også at mange allerede har været eller er involveret 
i en eller flere guidelines. Disse skal holdes opdaterede og arbejdet er derfor betydeligt. Det er formentlig 
forklaringen på at der har været udfordringer med at få færdiggjort guidelines. En enkelt arbejdsgruppe til 
en guideline omhandlende galdesten måtte desværre nedlægge sig selv da arbejdsbyrden viste sig at være 
for stor. Andre guidelines har været forsinket da medlemmer af arbejdsgruppen måtte springe fra da 
arbejdsbyrden viste sig at være for stor. Guidelineudvalget vil derfor gerne opfordre flere medlemmer til at 
deltage aktivt i udarbejdelsen og opdateringen af vores guidelines. 

Med venlig hilsen 
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