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Deltagere
e: Michael Borre (MB), Jørgen
n Bjerggaarrd Jensen (JB), Lisa Sengeløv (LS),
Gedske
e Daugaard
d (GD), Fre
ede Donsk
kov (FD), Niels
N
Christtian Langk
kilde
(NCL), Astrid Pete
ersen (AP)), Jakob K.. Jakobsen
n (JJ), Belinnda Momm
me (BLM).
Afbud:

Mette Nørgaard,
N
Morten
M
Hø
øyer, Søren
n McNair og
o Torben Ø
Ørntoft

Referent:

Belinda
a Momme

Status::
 DU
UCG
o Ny spe
ecialeplan
MB er qua sin fo
ormandspo
ost for Urolo
ogisk Spec
cialeråd i R
Region Mid
dt direkte
involve
eret i arbejdet med d en nye spe
ecialeplan. Nyrecanccer anbefales ændrett
fra reg
gionsfunktio
on til højt sspecialiserret funktion
n og forvenntes i fremttiden samle
et
på færrre enhede
er i stedet ffor på de 10-11, som
m opererer nyrecance
er nu. Øvre
e
uroteliale tumore
er skal ope
ereres på nyrecancer
n
r opererendde centre. Behandling
af CRP
PC anbefa
ales ændre
et fra hoved
d- til region
nsniveau. I specialep
planen for
patologi anbefale
es det, at m
molekylære
e undersøg
gelser på vvæv og celler skal
vareta
ages i patollogisk regi .
o Medicinsk behan
ndling af C
CRPC
Der err øget fokus på det m
multidisciplinære samarbejde. N
Ny medicins
sk
behandling af CR
RPC stillerr øget krav
v til samarb
bejdet melleem urologi og
onkolo
ogi. I Regio
on Midt er MB og spe
ecialerådett udbedt ett hørringss
svar fra
urologien vedr. denne
d
arbe
ejdsfordelin
ng.
Der err øget krav
v til, at patie
enterne ind
dividuelt vu
urderes påå MDT-konferencer
samt organiserin
o
ngen af den
nne. Med inspiration
i
fra Englannd udarbejdes der
aktueltt i DMCG.d
dk regi en generisk klinisk
k
vejle
edning til ooptimal forb
beredelse,
genne
emførsel og
g afrapporttering af MDT
M
konferencen. Deet foreslås, at
forløbsskoordinatorerne me
edvirker i ko
onferencerrne.
o Generrel opdaterring
Op til mødet
m
har der i Metrroxpress væ
æret fokus på og hårrd kritik af
nyreca
ancerkirurg
gien i Danm
mark. MB og
o FD er flere gange blevet kon
ntaktet af
avisen
n. Udover manglende
m
e rutine anffægtes kiru
urgerne af journalist og Torben
Palsho
of ikke at efterleve
e
de
e kliniske retningslinj
r
er for lymfe
feknuderøm
mning. Dett
er i intterviews og
g gennem pressemed
ddelelse pointeret, att patienter der er
blevet usikre om
mkring, om de har fået den beds
ste behanddling, ikke har
h grund til
t
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evt. ussikkerhed. Det anbefa
ales, at de
ette udsagn
n snarest m
muligt tilføje
es en
skrivellse om emnet på hjem
mmesiden
n.
o De 5
 Kritik af ny
yrecancerkkirurgi (v. FD)
F
Hele sage
en omkring
g nyrecanc
cerkirurgien
n er megett beklagelig
g, ikke
mindst de
en usikkerh
hed patientter har måtttet føle. FD
D har som
m formand
for DaRen
nCa fra sta
arten påtag
get sig opgaven som talsmand og bakkerr
op om de danske nyyrecancerk
kirurger. FD
D beretter,, at han kun har fået
det af den trykte teks
st.
lov til at godkende ssine citaterr – intet and
as urologerr har udsen
ndt en pres
ssemedde lelse, hvorr det
DaRenCa
understreges, at rettningslinjerrne overholdes og at alle patien
nter kan
være helt trygge.
FD deltog
g sammen med Bjarn
ne Kromann på vegnee af DaRenCa
sammen med
m Lars L
Lund og Ulla Geertse
en på vegnne af DUS d. 26.
septembe
er i et møde
e i Sundhe
edsstyrelse
en. Sammee eftermidd
dag blev
der lagt en pressem
meddelelse ud på www
w.ducg.dkk, som er la
avet i
samarbejd
de mellem
m DaRenCa
a og DUS.
Det er FD
Ds indtryk, a
at Sundhedsstyrelsen ønsker een præcise
ering i
retningslin
njerne omkkring fjerne
else af lymfeknuder oog hvordan
n disse
fjernes. Der
D er p.t. ikkke data (i databasen
n) omkringg lymfeknud
derømning
g.
AP pointe
erede, at sa
agen kræv
ver grundig diskussio n i DaRenCa.
vet et udka
ast til en ve
ejledning til patienterr og behandlende
FD har lav
afdelingerr, som ska l drøftes på et komm
mende mødde i DaRen
nCa.


Årsrapporrter
DaRenCa
a: 4. årsrap
pport vente
er – måske
e inden lænnge på den
n nye
DNKK pla
atform.
DaBlaCa: den 1. offficielle rapp
port komm
mer til efterååret 2014 på
p den nye
e
DNKK pla
atform. Den
n nye etablerede database synnes at fungere.
Derudove
er er det letttere at fjerrne forkert indplacereede patienter ud af
DNKK pla
atformen. D
De nye indikatorer er evidensbaaserede og
g kan
genereres
s næsten u
udelukkend
de ved træ
æk fra eksissterende re
egistre.
Det er dog
g nødvend
digt, at død
dsårsag ind
dtastes maanuelt af læ
æger med
kendskab
b til patientg
gruppen. Biostatistike
B
er Heidi Laarsson er blevet
b
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tilkoblet databasen o
og er en sttor hjælp.
DaProCa: den 4. årrsrapport er
e indlevere
et og der aarbejdes i lø
øbet af
efteråret 2014
2
på nu
ummer 5, samtidig
s
med
m at dataabasen ove
erflyttes til
DNKK pla
atformen. D
DaProCa havde
h
et todages sem
minar primo
o
septembe
er mhp. opd
datering aff de klinisk
ke retnings linjer. Der er deadline
for afleverring heraf m
medio okto
ober. Efter SST på D
DMCG
repræsen
ntantskabsm
mødet præ
æsenterede
e GRADE bbaserede kliniske
k
retningslin
njer er det besluttet at
a tage udg
gangspunkkt i EAU gu
uidelines på
å
området og
o lave et kkort 1-2 sid
ders resum
me heraf +
rekommandationsbo
okse, samtt tydeliggørelse af daanske forbe
ehold.
Der er udarbejdet 9 nye indika
atorer.
DaTeCa: mangler sttadig at få udsendt 1. årsrappoort, da tallene ikke
stemmer overens m
med den kliniske virke
elighed. Deer har være
et
betydelige
e kodningssproblemerr. DaTeCa afholder m
møde med
kompeten
ncecentere
et i Aarhus i oktober 2014,
2
så raapporten fo
or
2014forve
entes at ud
dkomme i januar 2015.
Det går de
erimod rigttig godt me
ed data fra
a den retrosspektive da
atabase.
Derudove
er har grup pen opretttet et patientspørgeskkema, med
d patient
rapportere
ede outcom
me measures (PROM
M) på www
w.testiscanc
cer.dk.
DaPeCa: har etable
eret en natiional retros
spektiv dattabase fra 2000- 2010
(i Aarhus strækker d
den sig tilb
bage til 199
90). DaPeC
Ca-databas
segruppen
n
å algoritme
erne med RKKP
R
og det er bedsst at holde arbejdet i
har set på
gang som
m en løbend
de proces.. Der vil blive kigget nnærmere på
p
mismatch
h mellem an
ntallet af patienter
p
med diagnossen og anttallet af
patienter, som når frrem til Rigshospitalett og Aarhuus
Universite
etshospital . Det skal undersøge
es, hvad deet er for pa
atienter, de
er
ikke bliverr henvist. JJJ er invite
eret til derm
matologisk årsmøde i januar
2015 – forhåbentlig har han till den tid da
ata klar og et overblik
k over,
hvad prob
blemet er, sså dette ka
an adresse
eres i et evvt. relevantt forum.
Tiden er en
e vigtig fa
aktor ved udarbejdels
se af årsrappporterne og der er
for korte deadlines.
d
Det er kun
n muligt at validere daata til rapp
porten få
uger om året.
å
Målett er en kvallitetsdatabase, hvor aalle klinisk relevante
faktorer in
ndgår og d ette kræve
er en gennemgang ogg udvidelse af
indikatorfe
eltet og en
n udspecific
cering af algoritmernee. Hvis dattabaserne
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og kvaliteten skal væ
ære i orden
n, skal flere
e midler affsættes til processen
at arbejde
e med indikkatorer og validering. Der savn es tid til de
et
væsentlige.
MB har ha
aft møde m
med Jens Winther,
W
de
er gerne viil teste ”Improvementt
Collabora
atives” redsskabet, hvo
or man i ett hurtigere tempo forh
holder sig
kritisk til in
ndikatorerss anvendelighed og om
o standa rderne er de
d rigtige.
Målet er, at der løbe
ende kan trrækkes væ
ærdifuld og brugbar viden
v
af
databaserrne. Hvis rredskabet viser
v
sig att fungere i et aktuelt NIPK
projekt, sk
kal redskab
bet gerne på længere sigt indaarbejdes i
databaserrne.
Det kunne
e være et sskridt i den
n rigtige rettning i forhhold til at de
e ”kroniske
e”
databasep
problemer at ansætte
e en statistiker/epideemiolog i DUCG.
D
MB
vil høre Paul Bartelss omkring ressourcer
r
r og optimeering af det fremtidige
e
samarbejd
de.


DMCG forskning
Der henvises til stud
dier inden for
f de forskellige gruupper på
www.ducg
g.dk



Budgetterr 2015-17
MB arbejd
der på etab
blering af et
e møde med Danskee Regionerrs nye
sundheds
spolitiske d
direktør Erik Jylling om
mkring et ø
øget budge
et med
udgangsp
punkt i den
n tidligere fo
oretagne budgethørin
b
ng blandt
DMCG’erne.

ogisk kodn
ning
o Onkolo
LS harr deltaget i en arbejd
dsgruppe vedr. onkolo
ogisk kodnning. Ønske
et om
udspecificering af
a adjuvere
ende, neoa
adjuverend
de og pallieerende onk
kologiske
behandlinger er alene pga . antallet urealistisk.
u
Kodningsbbyrden vil ifølge LS
blive mere
m
end fo
ordoblet. D
Det diskute
eres, hvordan man veed hjælp aff
forskellige LPR-a
algoritmer kommer målet
m
nærm
mere. JB vaaliderer no
ogle af
disse mulighede
m
r for øjeblikket. LS fo
oreslår, at hun arbejdder videre med
m kode
til beha
andling af metastase
erende syg
gdom.
o ESMO
O 2016 i Kø
øbenhavn
MB ha
ar på ESMO
O i Madrid set, at derr planlægg
ges afholdtt ESMO i København
K
ni
2016. Bemærkellsesværdig
gt har ingen i gruppen hørt nog et herom. DUCG kan
n

Refe
erat fra D
DUCG Styregr
S
uppemø
øde
d. 2. oktob
ber 2014 kl. 15.00-19.0
00
Fersk
kenvej, Københ
havn

tilbyde
e sig behjæ
ælpelig ved
d arrangem
mentet.
o Årsmø
ødet 2014
Kort diskussion af
a hvorlede
es man kan
n tiltrække flere deltaagere. Der er i år 8
unge forskere,
f
der har indssendt abstrracts.
o Årsmø
ødet 2015
Det foreslås at tiltrække fle
ere af de un
nge ved bl.a. at øge antallet af de, der
præse
enterer (pt. 4 persone
er). Derudo
over foreslå
ås det at hhave et stort
udenla
andsk navn
n på progra
ammet.
Emnefforslag til næste
n
år


MD
DT-konfere
encen, evt. case-base
eret. Hver gruppe kan
fremlægge ca
ases, f.eks
s. for/ imod
d kastrationnsresistens
s eller for/
imo
od fjernels e af lymfek
knuder ved
d nyrecanccer – gerne
e med
fok
kus på eksiisterende litteratur
l
på
å området.. Det kunne
e være en
idé
é, at se mo
od Sverige og Storbrittannien ogg hvordan de
d løser
opg
gaven.



Klin
niske prob
blemstillinger. Evt. arg
gumentatioon ved yng
gre læger.



niske case
es med mo
orbiditet/ko--morbiditett. Præsenttation og
Klin
sva
ar fra podie
et.



Patientinvolvvering – dagbog og in
nddragelsee. Hvorlede
es kan
pattienten tag
for egen bbehandling? Evt.
ge større medansvar
m
me
ed fokus på
å rehabilite
ering. Det kunne
k
overrvejes at få
å en
pattientrepræ sentant me
ed på mød
det.

 DM
MCG.dk:
o Repræ
æsentantsk
kabsmøde DMCG.dk
k d. 29. aug
gust 2014
Se ww
ww.dmcg.dk
o Pakke
eforløbsbes
skrivelser ((optimering
g, fornyelse
e)
o 6. marrts konference 2015
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o Cance
errapport
o Knækccancer-mid
dler
o Patien
ntsikkerhed
d – kirurgi
MB er formand for en arbej
ejdsgruppe, der arbejder med ppatientsikke
erhed i
forhold
d til kræftkiirurgi.

 Evventuelt
De
en fremtidig
ge sammen
nsætning a
af styregruppen disku
uteres. Moorten Høyer og Birgit
Me
einicke har trukket sig
g fra styreg
gruppen og
g eventuel erstatningg for disse vil
v blive
tag
get op på næste
n
mød
de.

 Næ
æste styre
egruppem
møde
Tirssdag d. 14
4. april 2015 kl. 10.00
0-16.00 i Aarhus. Yde
erligere opplysninger herom
h
følg
ger.

