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Internat 2019
Deltagere:
Anne Juel-Christensen, Astrid Petersen, Hans-Erik Wittendorff, Helle Hvarness Helle Zacho,
Henriette Lindberg, Henrik Jakobsen, Henrik Møller, Johanna Elversang, Karina Dalsgaard
Sørensen, Klaus Brasso, Lise Bentzen, Mads Hvid Poulsen, Marie Thue Pank, Mette Moe Kempel
Mette Them Krarup, Michael Borre, Ole Graumann, Peter Meidahl Petersen, Steinbjørn Hansen
samt Niels Ejner-Jensen fra 08.00-10.00 torsdag

Torsdag den 26/9
Kl. 08.00 - 10.00
STATUS
 Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse
Der er i gruppen ikke kendskab til TINAP projektet


Henvendelse vedr. SPCG-15 (bilag 2)
Michael har fået en henvendelse fra kollega i Region Hovedstaden, hvor flere patienter
angiveligt føler sig presset til at deltage i SPCG-15 og trækker de ikke kirurgi, vælger
de at tage til Tyskland for at blive opereret. Klaus Brasso orienterer om, at der er faldet
ro på sagen. SPCG-15 studiet kører og protokollen bør følges.



Nationalt behandlingsfællesskab for prostatakræft
Michael, Hans-Erik samt Henrik Møller deltog umiddelbart inden DAPROCA internatet på
et møde omhandlende et nationalt behandlingsfællesskab for prostatakræft, initieret af
Sundhedsdirektørkredsen. Der er stort fokus på diagnostisk MR, hvilket som
udgangspunkt er meget ressourcetungt og særligt kræver uddannelse og kvalificering af
MR-prostata radiologer. Det forlyder, at man fra Sundhedsdirektørkredsen er positivt
indstillet i forhold til at støtte en landsdækkende implementering, hvis der kan opnås
faglig enighed om en fremtidig diagnostisk strategi baseret på initial MR-skanning.
Udover et løft i behandlingskvaliteten forventes den nye diagnostiske strategi i længden
at lede til en samlet besparelse på området. Implementeringen skal sikres gennem
DCCC. Man vil sikre de nødvendige rammer for at der opnås ensartethed i udredning og
behandlingen regionerne imellem. Der var kun inviteret få onkologer med i
mødeforummet, hvilket nogle medlemmer finder uhensigtsmæssigt.



Receptor Oncology – ”den falske kræftlæge” - DR1 Kontant den 28/8
Dokumentaren omhandlende 'Receptor Oncology' omtales kort ligesom
patientrepræsentant Niels omtaler en ny sag meget lig denne, 'Cyberknife'. Michael har
på DAPROCAs vegne rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed samt Dagens
Medicin, der har skrevet en artikel om sagen. Den danske urologiske overlæge, som har
været involveret i 'Cyberknife' behandlingstilbuddet i Letland, har trukket sig fra
samarbejdet med det Lettiske hospital.
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Kliniske retningslinjer
o

Brystkræftsagen – juridiske implikationer
Der har været afholdt symposium i Danske Regioner med deltagelse fra bl.a.
Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, RKKP
og DMCG hvor emnet bl.a. var kliniske retningslinjer, arten og juridiske
konsekvenser heraf. Efter omlægning i den nye DMCG-retningslinje skabelon
accepterer Sundhedsstyrelsen DMCG.dk's landsdækkende retningslinjer, hvortil
opdaterede kræftpakkeforløbsbeskrivelser i fremtiden skal linke til.

o

Aflyst konsensusmøde (PSMA PET-CT / MRI – målrettede biopsier)
Det tilstræbes, at der på DAPROCA Internatmødet 2019 opnås konsensus vedr.
PSMA PET-CT/MRI – målrettede biopsier, da det oprindeligt planlagte
konsensusmøde blev aflyst



Kræftplan IV
o Landsdækkende kliniske retningslinjer
Særskilt punkt ved arbejdet med opdatering af de kliniske retningslinjer
o

Opdatering af Kræftpakkeforløbene
Ultimo 2020 skal kræftpakkeforløbene opdateres

o

PRO
Kræftens Bekæmpelse har uddelt 10 mio. til et implementeringsprojekt af PRO,
på betingelse af, at det involverer en DMCG (ansøgende part) samt RKKP og
dermed en tilhørende kvalitetsdatabase. Der udtrykkes i gruppen bekymring
omkring de generelle tiltag vedr. PRO på prostatakræft området – det gælder
såvel processen, fagligheden samt formålet og der ønskes åben og tydelig
kommunikation. Herudover er der påbegyndt et fælles PRO initiativ mellem
urologerne på OUH og RKKP.
DCCC/DMCG.dk – Danske Kræftforskningsdage 29-30. august 2019
Et vellykket arrangement med ca. 550 deltagere.
Danske Kræftforskningsdage 2020 finder sted den 27.-27. august, hvor det
tilstræbes, at der er bidrag fra DAPROCA i form af kliniske forskningsprotokoller.

o

Kræftkirurgisk kompetenceløft/certificering
Der er netop kommet en henvendelse fra Regionerne vedr. en kommende
kræftkirurgisk specialuddannelse indenfor bl.a. prostatakræft

o

Palliation - Integreret palliativ indsats/Udvalg for tværfagligt palliativt
samarbejde
Helle Hvarness orienterer om, at der har været afholdt møde mellem alle parter,
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hvor palliation indgår. Fremadrettet vil der være større fokus på PRO samt tidlig
palliativ indsats


Medicinrådet
o Fagudvalg for metastatisk prostatacancer – nmCRPC/PROSPER
Enzalutamid bliver ikke godkendt til standardbehandling. Der skal knyttes
kommentarer til anbefalingen/retningslinjen; ud fra en faglig betragtning
anbefales behandlingen, dog fulgt af en note om, at behandlingen ud fra en
økonomisk betragtning ikke giver nogen mergevinst.



DAPROCAdata
o Årsrapport 2018
o Inspiration til nye kvalitetsindikatorer 2020
Årsrapporten 2019 bliver muligvis ikke udfærdiget grundet mangel på LPR3 data



SPCG (Klaus m.fl.)
Klaus orienterer om store regionale forskelle i rekruttering i SPCG-15, men studiet
gøres dog færdigt uanset. Der efterlyses flere deltagende patienter fra særligt de jyske
centre. Mads orienterer om kommende dansk deltagelse i SPCG-17 – MR ved active
surveillance.



DAPROCA underudvalg til sikring af kerneopgaver
o Nationale kliniske forskningsprotokoller (Peter, Klaus, Mads)
 Simon Buus har udbedt forslag/kommentarer til Prosalbra_vs.10
 DMCG.dk visioner 2020-22 – ny DMCG protokol årligt
o Opdatering af de landsdækkende kliniske retningslinjer (Henriette, Mads,
Michael)



Information fra patientrepræsentant (Niels Ejner)
Niels Ejner beretter om annoncer for naturmedicin, der angiveligt skulle hjælpe
patienter. Efterlyser en mere kritisk holdning hertil fra bl.a. DAPROCA. DAPROCA
henviser til en patientpjece om emnet udfærdiget af Kræftens Bekæmpelse.
Udfordringer ved overgangen fra sygehus til kommunen italesættes, idet det fra
patientside opleves som for tidlig udskrivning og at man således overlades til sig selv,
for eksempel ved udskrivning fredag eftermiddag
Eventuelt
Intet under dette punkt

Kl. 10.30 - 12.00 - Opdatering af de kliniske retningslinjer
 Overordnede betragtninger
o Hvilke?
o Hvem?
o Hvordan – ny skabelon?
o Pris/honorering? Merarbejde 2018
o Gennemgang/opdatering i praksis?
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o

Godkendelsesprocedure?

Henriette Lindberg havde møde med Retningslinjesekretariatet før sommerferien. Ved
opdateringer er det vigtigt at bruge den skabelon, der ligger på DMCG.dk's
hjemmeside, da der løbende foretages ændringer af denne. Arbejder man p.t. i
skabelon 8.1, bibeholdes denne.
Honorering for arbejdet kan ikke længere afregnes som B-indkomst og der vil
fremadrettet sandsynligvis være tale om korttidsansættelser ved RKKP.
Henriette Lindberg anbefaler, at man er kritisk ift. det, der efterspørges af
Retningslinjesekretariatet ifm. administrativ godkendelse. Det skal være overskueligt og
der skal skelnes mellem 'nice vs. need to'.
Der blev aftalt følgende deadlines:
DEADLINE for aflevering til DAPROCA er 1/11 2019 for retningslinjer i skabelon og 1/1
2020 for retningslinjer, der skal i skabelon
Retningslinjer, der allerede er i skabelon, opdateres i den eksisterende skabelon. Hvis
der er tilkommet nye punkter i den nyeste skabelonversion, aktuelt 8.3.1 (findes på
dmcg.dk), så skal disse punkter tilføjes
Retningslinjer, der skal i skabelon, brug 8.3.1. Den opdaterede version kaldes 2019 (i
stedet for version 2.0)
Den opdaterede version sendes til makker til gennemlæsning. Derefter til DAPROCA,
som har en uges svarfrist. Herefter sendes den til Retningslinjesekretariatet af
Retningslinje underudvalget – Henriette Lindberg og Mads - med påført dato for
godkendelse af DAPROCA

Mødedatoer 2020

Dagsmøde tirsdag den 3. marts 2019 kl. 10-16
Mødested endnu ikke endeligt fastlagt, men sandsynligvis IDA Mødecenter, Kalvebod
Brygge 31-33, 1560 København.
Internatmøde onsdag den 23. september-fredag den 25. september
Munkebo Kro er forhåndsreserveret

