Referat - DaRenCa Seminar
Tidspunkt: Den 25. og 26. november 2021
Sted: Lykkesholm Slot
Deltager: LL, NA, MH, AKM, MN, AP, NVJ, Niels F, UM, HH
Afbud: CJ, APP, ML

Der var udsendt en agenda som blev overholdt. Medsendes som særskilt pdf fil.

1. Info ved LL


Introduktion med formålet med seminaret Man diskuterede mulighed for at invitere RKKP
og DaNyCa med til næste møde



Gruppen var enig i at støtte DaNyCa



Orientering om RKKP – kvalitetskonferencen



Der blev planlagt faste møder for 2022: Online møde d. 03-03-2022, 24-05-2022, 07-092022 kl 15-16 og Seminar møde d.24 og 25 november 2022



Der er aftalt at alle DaRenCa medlemmer skal sende Phd projekter samt projekter som er i
gang mhp. at gøre dem synlige på DaRenCas hjemmeside under i DUCG.



Man drøftede de urologiske/onkologiske kongresser ( GU-ASCO, EIKCS, IKCS, andre
møder) . DaRenCa er med i styregruppen for EIKCS.



AKM gav status fra Fagudvalget i Medincinrådet. Medincinrådet har aflyst flere møder i
efteråret grundet forsinkelser i flere indsendte ansøgninger. Flere firmaer har indsendt eller
re-indsendt ansøgninger på kombination af checkpointhæmmer (immunterapi) og TKI
(targeteret behandling).



Der orienterede om DaRenCa deltagelsen i Sundhedsstyrelsen rådgivningsgruppe
vedrørende kirurgisk behandling af nyrekræft.

2. AP orienterede og gennemgik årsrapporten. MN rejste ønsker at man skal etablere en tabel i
Databasen med diagnose tidspunkt og behandlings tidspunkt.
a) Onkologer samt formand for DaRenCa og formand for DaRenCas databaseudvalg og
ledende sekretærer fra de 3 onkologiske afdelinger vil i starten af januar 2022 blive inviteret
til et møde mhp. hvordan man på de 3 afdelinger registrerer met. Nyrecancer. Man vil

arbejde for at få defineret 2 onkologiske populationer således at man kan få lavet nogle
indikatorer (flyttet op)
3. Gennemgang af de 4 kliniske retningslinjer. De respektive som gennemgik vil stå for de
ændringer. Gruppen blev enige om LL tager foruden den kirurgiske også den radiologiske.
4. Forskningsaktivitet: Man gennemgik de forskellige forskningsprojekter på de forskellige
afdelinger – både nationale og internationale projekter. Det blev aftalt, at disse projekter skal
fremsendes til LL, som sørger for at lægge dem på hjemmesiden, så alle kan se, hvor aktive
DaRenCa er. Specielt blev de igangværende projekter med Kræftens Bekæmpelse i alt 4
gennemgået og her blev det aftalt at onkologerne fra de 3 afdelinger skulle indgå i de relevante
projekter som omhandler onkologien. Der skulle gives besked til S. Dalton, KB samt Frede
Donskov. Der blive diskuteret forskellige projekter fra DaRenCa medlemmerne.
5. DaRenCas medlemmer diskuterede mulighed for at afskaffe manual registrering i uofdatabasen
(www.uofdatabase.dk) og mulighed for at indhente blodprøver direkte fra LABKA system.
6. Man drøftede forslag til de nye retningslinjer. Palliation, acc. forløb og genetik. Man enedes om,
at palliation skal være den først prioriterede. LL tager kontakt til relevante personer på dette
område.

