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Dagsorden
1: Valg af sekretær/referent; BKA blev valgt som sekretær for Darenca
2: Meddelelser fra formanden
Nye medlemmer i styregruppen: Helle Hendel er udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi
og Nuklearmedicin, Niels Viggo Jensen er udpeget af Selskab for Dansk Selskab for Klinisk
Onkologi, Nessn Azawi, Ulla Møldrup og Bjarne Kromann-Andersen er udpeget af Dansk
Urologisk Selskab. Niels Marcussen er udpeget af Dansk Patologi Selskab.
RADS-udvalget har haft deltagelse af FD, PG, LL og NVJ. De har deltaget i udfærdigelsen af
”Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft”.
FD og AP har deltaget i DUCG styregruppemøde.
De fleste medlemmer af Darenca har været inviteret til at deltage i ”12’th International Kidney
Cancer Symposium”, 25-26 oktober i Chicago. Der er findes også en europæisk pendant.
Formanden fremlægger den første artikel udgået fra Darenca (in press): ”Improved overall survival
after implementation of targeted therapy for patients with metastatic renal cell carcinoma: Results
from the Danish Renal Cancer Group (DARENCA) study-2”. Anne Soerensen, Frede Donskov et
al., Eur J Cancer (2013)
Pkt. 3- Gennemgang af årsrapport 2012-2013 for Darenca data. Årsrapporten udsendes fra
Kompetencecenter Vest, når den er evalueret og kommenteret. Referat fra denne del af mødet
udsendes selvstændigt.

Pkt. 4 – Siden sidst
Der er etableret en MDT-konference mellem Region Nord og Region Midt.
MDT-konferencer er forankret i cancerpakkeforløb.
Der har været afholdt møde i Darenca’s onkologi-udvalg. Under udvalgene har deres forankring i
Darenca. Arbejdet der foregår i underudvalgene, fremlægges til de to årlige Darenca møder og
indgår dermed også i referatet.
Der har været fremsendt ansøgning med benævnelsen ”Analyse af Implementering med National
Kvalitetsdatabase for Nyrekræft i Danmark”, Dansk Renalcancergruppe, Studie 3.
Ansøgningen er fremsendt til DMCG og KB, og er imødekommet med kr. 400.000,Der har været afholdt telefonmøde i Darenca-onkologiudvalget samt kvartalsvise møder i
databaseudvalget. Darenca-kredsen ønsker at blive orienteret om væsentlige aktiviteter i
undergrupperne.
Pkt. 5 – Regnskab for 2013, budget 2014, samt budgethøring 2015-2017
Budget for 2013 er kr. 87.000 og budget for DARENCA-database er kr. 67.000.
På hjemmesiden findes et link til rejsegodtgørelse/administration, hvor man kan fremsende
rejseudgifter og honorarkrav i forbindelse med arbejdet i DARENCA. Takster for arbejdet findes
på Lægeforeningens takster og sedlen hedder ”Databasernes Fællessekretariat”. Skema og originale
bilag sendes til Pia Frandsen, Databasernes Fællessekretariat, hvis adresse og mailadresse findes på
skemaet.
Pia.Frandsen@stab.rm.dk
http://ducg.dk/ducg/administration/rejsegodtgoerelse-dmcgerne/
Kompentence-centeret ønsker en løbende indrapportering af timeforbrug og dermed udgiftsniveau i
løbet af året.
Budget 2014: det er de samme beløb som i 2013, der fremskrives for 2014.
Hvad angår budget fremskydning 2015 til 2017, ønsker man at udvide aktiviteten, med bl.a. et
international kontaktstudiebesøg i udlandet og kirurg i centrene i DK.
Darenca har ved dagens møde besluttet følgende vedr. budgetønsker for 2015-2017.
Darenca kan ud over de vanlige to opgaver (referenceprogram og database)
løse følgende 3 opgaver.
1) International multidisciplinær kontakt med henblik på opnåelse af certificering af
den regionale DMCG nyrecancer gruppe
Det drejer sig om udveksling af læger, der arbejder med nyrekræft, med henblik på
opnåelse af bestemte færdigheder indenfor kirurgi, patologi og onkologi
Årligt behov: kr 100.000
2) Vidensspredning om nyrecancer til praktiserende læger og til foreninger
Årligt behov kr 50.000
3) ½ akademisk medarbejder forankret i projekter udgående fra den kliniske
kvalitetsdatabase
Årligt behov kr. 300.000

Pkt. 6 – Update fra arbejdsgruppen i SST præsenteres ved LL, det drejer sig om opfølgning af kræft
(nyre- og blærekræft/hæmaturi).
Man har i gruppen diskuteret kontrolforløb for lav-, mellem- og højrisiko-patienter.
Darenca’s retningslinier må forsøges implementeret med risikostratificering m.v.
Pkt. 7 – Nedsættelse af udvalg under Darenca
Der er onkologiudvalg og databaseudvalg samt kirurgiudvalg, sidstnævnte består af 5 urologer.
Der nedsættes et Darenca-Biobank udvalg med LL og NM.
De to medlemmer skal kontakte Dansk Cancer Biobank og udarbejde en status over, hvilke
udnyttelser/projekter man kan anvende Biobanken til.
Pkt. 8 – Status for igangværende protokoller
Darenca-1 studiet mangler inklusion af 18 patienter. Der er indgået 100 patienter.
Darenca-2 studiet har udgivet én publikation og forfattergruppen arbejder videre med materialet
mhp flere publikationer.
Pkt. 9 – Status for planlagte protokoller
Der er udarbejdet en ”Sentinel Node Protokol for Nyrecancer” ved urologisk afdeling i Ålborg,
næsten klar til indsendelse til Videnskabsetisk Komité.
Der er udarbejdet en protokol vedr ”Kvalitetsdatabasen” og søgt penge til projektet hos DMCG.dk
og KB, se pkt. 4
Pkt. 10 – Fremtidige møder:
Fredag 28. februar 2014; Rigshospitalet
Fredag 28. november 2014; Odense
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