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Invitasjon til å delta i arbeidsgruppen for IBD- og reservoar kirurgi.

NFKK ønsker å opprette en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til endring i dagens
organisering av IBD- og reservoarkirurgi.
Beslutningen for å opprette denne arbeidsgruppen ble fattet på NFKKs IBD-seminar under Kirurgisk
høstmøte 2019. NFKK arrangerte dette møte den 25.10.2019 og så å si alle universitetssykehus og
større sentralsykehus var representert.
Per i dag er det mange sentra i Norge som utfører sporadisk reservoarkirurgi og avansert IBD kirurgi
med lite behandlingsvolum per senter til følge. I Danmark har man sett en nærmest diktatorisk
sentralisering av IBD- og reservoar kirurgien styrt av myndighetene. Det var bred enighet blant
deltagerne på fjorårets møte at vi som faggruppe bør komme med en felles uttalelse vedrørende
komplisert IBD-kirurgi og reservoarkirurgi. Hvor bør dette lokaliseres og hvordan kan skal en
eventuell endring fra dagens organisering gjennomføres?
Det ble også lagt fram ønske om at en slik arbeidsgruppe skal lage retningslinjer for hvordan IBDkirurgi generelt skal organiseres mtp samarbeid med gastromedisinsk avdeling, regelmessige IBD
møter o.l.
Dette er diskutert i mange fora tidligere, og Helse Sør-Øst har hatt en egen arbeidsgruppe over flere
år som har jobbet med organisering/behandling av IBD-pasienter. Styret i NFKK har hatt dette som
egen styresak under styremøte 29.01.20, og det ble da besluttet å gi arbeidsgruppen følgende
mandat:
Bruke norsk og internasjonal bakgrunnsinformasjon og forskning til å:
– Definere hva som innbefattes av begrepet avansert IBD-kirurgi.
– Lage faglige anbefalinger for hvilke kriterier som bør være innfridd hos sykehus som skal
drive med avansert IBD-kirurgi.
– Lage faglige anbefalinger for hvilke kriterier som bør være innfridd hos sykehus som skal
drive med reservoarkirurgi.
– Prosessen må være godt i gang før Høstmøtet 2020, skal at gruppen kan legge frem sine
forslag for gjennomføring her.
– Dersom mulig ønsker vi at arbeidet skal være ferdigstilt til Høstmøtet, men vi presiserer at
kvalitet i arbeidet er mye viktigere enn tidsrammen.
– Arbeidsgruppen skal begrenses til maksimum 12 medlemmer. En skal komme fra hvert av de
seks universitetssykehusene; UNN Tromsø, St Olavs hospital, Haukeland, Stavanger, A-Hus og
Ullevål. De seks siste skal komme fra mindre sykehus; en representant fra Helse Nord, en fra
Helse Midt, to fra Helse Vest og to fra Helse Sør-Øst. Når man har fått navn på aktuelle
kandidater vil styret sammen med disse kandidatene sette sammen arbeidsgruppen. Ved

–
–
–

uenighet blir det loddtrekning.
Vi oppfordrer at representantene fra hver Helseregion informere de andre kirurgiske
avdelinger i sin region underveis om prosessen og for å få eventuelle innspill.
NFKK skal ha helseregionenes forslag til medlemmer i arbeidsgruppen senest fredag 1. mai.
Reisekostnader til møter i arbeidsgruppen må dekkes av egen sykehusavdeling.

NFKK sender derfor dette brev ut til alle landets gastro- og generell kirurgiske avdelinger og ber om
forslag til medlemmer i denne arbeidsgruppen.
Forslag til medlemmer i arbeidsgruppen sendes til leder i NFKK Anna-Christina Beuke på mail;
acbeuke@gmail.com.
Siste frist til å sende inn forslag til medlemmer i arbeidsgruppe er fredag 1. mai.

Med vennlig hilsen

Styret i NFKK

