
Darencamøde 11. marts 2015. Odense. 

 

Referat 
 

Tilstede: Frede Donskov, Claus Jensen, Bjarne Kromann-Andersen, Poul Geertsen, Torben 

Dørflinger, Astrid Petersen, Niels Viggo Jensen, Lars Lund, Niels Marcussen, Nessn Azawi 

Afbud: Ulla Møldrup, Mette Nørgaard, Helle Hendel 

 

Forsamlingen takkede Morten Jønler, region Nord for hans arbejde i Darenca. 

Ledende overlæge Torben Dørflinger indtrådte som repræsentant for region Nord. 

1. Siden sidst: 
 

Formanden bød velkommen.  

 

Der har været møde om kræft 4. og 5. marts, både i regi af DMCG grupperne (Repræsentantskabs-

møde) og Kræftens Bekæmpelse. Der synes at være en stigning i overlevelsen bland 

cancerpatienter. 5 års overlevelsen er steget fra ca 50% til ca 60%. Der er forventning om, at 

overlevelsen kan stige til 75% i 2026. 

 

Præsentationer fra DMCG repræsentantskabsmøder: 

http://dmcg.dk/moeder-og-referater/repraesentantskabsmoeder/  

 

Præsentationer fra konferencen på Christiansborg (KB) 

http://dmcg.dk/moeder-og-referater/kraeftkonferencen/  

 

2. Konstituering af Darenca; 
 

Frede Donskov trak sig som formand. Forsamlingen takkede for det store arbejde han har lagt i 

Darenca. 

 

Bjarne Kromann-Andersen blev valgt som ny formand. 

Astrid Petersen blev valgt som formand for databaseudvalget. 

Claus V. Jensen blev valgt som sekretær. 

 

Darenca har en række udvalg: 

 

- Kirurgiudvalg: Urologer fra alle regioner 

- Onkologiudvalg: Onkologer 

- Databaseudvalg: Astrid Petersen, Ulla Møldrup, Mette Nørgaard, Freder Donskov, Bjarne       

Kromann-Andersen, Erik Højkjær Larsen, (andre medlemmer af Darenca ad hoc) 

- Biobankudvalg: Niels Marcussen, Lars Lund. 

 

Det diskuteredes om det var nødvendigt med yderligere udvalg, fx for patologi og billeddiagnostik. 

Der blev ikke taget nogen endelig beslutning. 

 

Det aftaltes at formændene for grupperne vælges for en periode af to år med mulighed for genvalg. 

 

3. Opfølgning på nyrecancer: 
 

Opfølgningsprogrammet er udkommet fra Sundhedsstyrelsen og træder i kraft i marts 2016 for 

nyrekræft. 

http://dmcg.dk/moeder-og-referater/repraesentantskabsmoeder/
http://dmcg.dk/moeder-og-referater/kraeftkonferencen/


Der var diskussion om, hvorvidt programmet måske er lidt for indviklet. Det foresloges at man 

måske kunne undersøge forskellige opfølgningsprogrammer. Nessn ville se på muligheder. 

 

4. Opdatering af referenceprogrammet: 
 

Det aftaltes, at de forskellige interessenter skulle gennemgå referenceprogrammet med henblik på 

diskussion af dette ved et møde den 26. august 2015. 

 

Billeddiagnostik: Claus Jensen / Helle Hendel 

Patologi:  Astrid Pedersen / Niels Marcussen 

Onkologi:  Onkologiudvalget 

Kirurgi:  Kirurgiudvalget 

 

Det aftaltes at udkast skulle rundsendes ca. den 19. august 2015. 

 

5. Eventuelt: 
 

Det aftaltes at der som et fast punkt skulle afsættes ca. 30 minutter til gennemgang af igangværende 

og planlagte projekter. 

 

6. Næste møder: 
 

Der er planlagt et formøde i databaseudvalget den 20. marts og Database og Styregruppemøde  7. 

april 2015. Begge møder i Århus. 

 

Der er planlagt deadline for revision af referenceprogrammet den 19. august 2015 

 

Der er planlagt møde i Darenca den 26. august 2015, kl. 10:15 – 15.00, i Odense. 

 

 

Bjarne Kromann-Andersen / Claus V. Jensen 

14.03.2015 


