DaProCa
Dansk Prostatacancer Gruppe
DAPROCA 2016 møde torsdag d. 15/9 kl. 10.00 – fredag d. 16/9 kl. 15.00
Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund
Tilstede: Michael Borre (MB), Lise Bentzen (LB), Henrik Jakobsen (HJ), Niels Harving (NH), Bodil
Ginnerup (BD), Lars Jelstrup (LJ), Helle Hvarness (HH), Steinbjørn Hansen (SH), Mads Hvid Poulsen
(MHP), Karina Dalsgaard (KD) den 14/9, Mette Moe (MM) den 15/9, Søren Høyer (SøH), Henriette
Lindberg (HL)
Afbud: Ingegerd Balslev (IB), Peter Meidahl (PM), Søren Friis (SF), Klaus Brasso (KB)
Referent: HL
Kræftplan IV
Kort gennemgang af det væsentligste indhold ift PC – differentiering af kræftpakkeforløbene,
fokus på specialistkompetencer (kirurger, onkologer) og MDT konferencen. Udvikling af metoder
til at sikre kvaliteten indenfor prostatakirurgien skal foregå i dialog med Dansk Urologisk Selskab.
Forholdene for MDT konferencer på de forskellige afdelinger blev diskuteret, der henvises til
punktet ”evt”
DAPROCAdata: DNKK – indrapportering/kodning
Indholdet af RKP databaser er alene tænkt som kvalitetsdata og indeholder ikke forskningsdata.
Gennemgang af de forskellige koder, herunder muligheden for kodning af MDT konference på pt
niveau. Diskussion af forskellig praksis for kodning.
Kvalitetsindikatorer 2016
KB er udgået af Daprocas arbejdsgruppe for indikatorer; i stedet er HJ udpeget. Indikatorerne
gennemgået og tilrettet. Diskussion af hvordan indikatorerne opfyldes og giver anledning til
kvalitetsforbedring på de enkelte afdelinger.
Der pågår et nationalt samarbejde bland de patologiske afdelinger om ensretning af håndtering og
afrapportering af biopsier og prostatektomi præparater.
mHSPC RADS baggrundsnotat /anbefaling – referat
Enighed om at Docetaxel upfront primært er et behandlingstilbud til patienter med ”high volume
disease” og dokumentet er således i overensstemmelse med den aktuelle guideline
Opfølgningsprogram – herunder EBRT
Praksis varierer mellem afdelinger
Radium 223
Fortsat kun tilgængeligt på Rigshospitalet
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SPCG-15
Forsøget inkluderer på Rigshospitalet og Odense. Herlev, Aarhus og Aalborg på vej
SPCG-17
Skandinavisk initieringsmøde maj 2016. Danske centre, der påtænker deltagelse er Aarhus,
Odense og Herlev
Forskning – fremtidige DAPROCA studier
Diskussion af områder med behov for forskning, herunder rehabilitering jvf den nylige guideline
fra Sundhedsstyrelsen samt markørforsøg på væv og blodprøver.
Opbakning fra alle centre om etablering af en national Daproca protokol for PSMA ifm staging,
PSA recidiv og behandlingseffekt. LJ laver protokolsynopsis og der tages kontakt til PET centrene
lokalt af de enkelte Daproca medlemmer.
Daproca modtager gerne forslag til nationale protokoller
DMCG.dk repræsentantskabsmøde den 26/8
Der henvises til referat på hjemmesiden
Værdibaseret styring – erstatning for DRG
Orientering om dette
PRO – prostatacancer
Der er taget beslutning om et nationalt monitorerings projekt af PRO til prioritering af ambulante
kontroller af bl a prostatakræft. Arbejdsgruppen endnu ikke endeligt udpeget. Gruppen, der
tidligere er udpeget af Daproca (LB, PM, MH; MB) kan referere input til den onkologiske
repræsentant, MM
PROPA
Intet nyt
DAPROCA – Regional repræsentation
Der er i øjeblikket ikke behov for at supplere med yderligere medlemmer
DUCG 7. årsmøde 6. oktober 2016
Pga for få tilmeldinger AFLYSES mødet
Marts konference 9/3 2017 – Christiansborg
Der planlægges etablering af et nationalt kræftforskningscenter, hvor der er allokeret et større
beløb til etablering af infrastrukturen

DaProCa
Dansk Prostatacancer Gruppe
Næste møder – tid og sted
Tirsdag den 4. april 2017. MB arrangerer mødet i Kræftens Bekæmpelse. Kan dette ikke lade sig
gøre er HH ansvarlig for at arrangere mødet på Rigshospitalet
Guideline internatmøde 14- 15/9 2017. HH ansvarlig for at arrangere mødet
Eventuelt
Sundhedsstyrelsens retningslinje for rehabilitering for pt med PC – Høringssvar fra DaProCa:
”Dansk Prostatacancer Gruppe (DaPRoCa) tager den nye, nationale kliniske retningslinje for
rehabilitering af patienter med prostatakræft til efterretning. Gruppen må samtidig sande, at den
systematiske og grundige gennemgang af den eksisterende evidens afslører en overrumplende
sparsom viden på dette i øvrigt vigtige område. Dette forhold afspejler naturligvis retningslinjens
yderst forsigtige overvejelser om overhovedet at anbefale noget som helst”
Anbefaling fra DaPRoCa om afholdelse af MDT konferencer
Der henvises til ”Vejledning til MDT konferencen” under DMCG.dk samt Kræftplan IV
Efterlevelse af guidelines
Diskussion af mulighederne for at registrere hvordan guideline efterleves

Henriette Lindberg
København
Lørdag den 17. september 2016

