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Mødet foregik virtuelt via Microsoft Teams efter fremsendt agenda fra formanden 

 

Den 9 december 2020 

Gennemgang af kliniske retningslinjer i kirurgi og onkologi 

 

 Onkologiske retningslinjer 

AKM præsenterede den onkologiske retningslinjer, som blev gennemgået. Der var flere ændringer 

som vil indarbejdet og fremsendt til AKM senest torsdag den 17 dec. Hvorefter det tilrettede 

dokument vil bliver rundesendt til alle i DMCG gruppen med 3 dages svar mulighed således at det 

endelig kan fremsendes til CP, som har opstillet det efter RKKP´s retningslinjer mhp endelig 

indsendelse inden den 24 december.  

 

 Kirurgiske retningslinjer 

NA præsenterede den kirurgiske retningslinjer, som blev gennemgået. Der var flere ændringer som 

vil indarbejdet og fremsendt til NA senest torsdag den 17 dec. NA har aftalt med AP har få læst 

korrektur således at vi sigter efter at få den indsendt til RKKP evt. via LL inden den 24 december, 

da de har modtaget en version fra CP. 

 



DaRenCa møde tirsdag den 09-12-2020 kl. 10.00-15.00.  

Fredag den 10-12-2020 kl. 09:00-10:00 

 

Agenda for mødet den 10 dec. 

Orientering om database v AP. 

Implementering af NORD-SUN. Man drøftede dette studie. FD kalder ind til et virtuelt møde for 

alle i DMCG gruppen, efter at den godkendte protokol er fremsendt til all i DMCG gruppen, Man 

vil så blive orienteret om projektet, økonomi, logistik etc. På den måde kan alle hjælpe til med at få 

studiet i gang så vidt muligt på landsplan. 

Fremlæggelse af forskellige forskningsprojekter Venligst skriv her dem som I evt. har således at 

de kan komme med på referatet og fremsend det til LL 

Patologiklassifikation – ISUP v/ AP 

Evt.  

Det blev foreslået at have nogle hyppigere on line møder. Der vil blive kaldt ind til møder hver 3 

måned. 

 

 


