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Generel orientering i henhold til dagsorden - MB
DUCG styregruppe. Enstemmig enighed om styregruppens berettigelse, skønt de 5 uro-onkologiske
DMCG’ere i dag er selvstængt veldrevne grupper. Styregruppen udstikker den overordnede
fagpolitiske strategi, ligesom paraplyorganisationen giver mulighed for en styrket indsats på de
mange fælles interesseområder. En ulempe er et samlet lavere fælles databasebudget. Dog er der i
RKKP opbakning til ansættelse af en ½ tidsansat i et uro-onkologisk databasesekretariat.
Det foreslås, at Lars Dyrskjøt (DABLACA) erstatter Torben Ørntoft, som molekylærbiologisk specialist
i styregruppen, da sidstnævnte pga. travlhed typisk melder fra til møderne. Lars har siden takket ja
til invitationen.
Skønt udtrådt af DAPROCA forbliver MH i DUCG styregruppen.
Kvalitetsdatabaser. Der er fortsat problemer med manglende registrering til de nationale
kvalitetsdatabaser, hvor de manglende behandlingsspecifikke koder i onkologisk regi bliver et
tiltagende problem. Det foreslås, at der på hjemmesiden via links oprettes en kodevejledning inkl.
den gældende DUS kodebog.
Der er på tværs af grupperne enighed om, at databasernes årsafrapportering mangler et kapitel
indeholdende helt fundamentale ”grunddata”, således at læseren ikke uden reelt kendskab til
sygdommen og behandlingen heraf, kastes direkte ud i en række kvalitetsindikatorer. De efterlyste
data er aktuelt også for klinikerne ubekendte nøgleinformation. MB og MN vil tage kontakt til RKKP
og kompetencecenteret om udvikling af en generisk model herfor.
ESMO 2016. Der er planlagt afholdt ESMO i København efteråret 2016. Ingen i styregruppen er
bekendt med, hvem der i DK er involveret heri. Gedske søger oplysninger herom.
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Årsmødet 2015. Afholdes fredag den 2. oktober på RH. Gedske booker auditoriet.
Tentativ dagsorden:
Velkomst: MB
Status fra databaserne: Formænd samt MN
Tema: Billeddiagnostiskstagning v. prostatacancer
Case orienterede indlæg:
Lars Jelstrup Petersen: Knoglescintigrafi og nye PET-CT
tracere
Bodil Ginnerup: Mp-MRI (alternativt Lars Boesen)
??: Opdatering af resistkriterierne
Implementering af mpMRI Næste skridt (kort oplæg/debat):
Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen
Erik Jylling, Danske Regioner
Henrik Thomsen, DURS
Michael Borre, DAPROCA
Frokost
Ung forsker – præsentationer – prisoverrækkelse. Bedømmere: GD, JJ og UG.
(Abstrakts deadline 21. august 2015)
Nyt fra de 5 grupper:
DAPROCA: tidlig kemoterapi (Mette Moe)
DARENCA:
DABLACA:
DATECA:
DAPECA:

Næste styregruppemøde afholdes i den 1/10 kl. 13-17, RH afsnit 5073, 7. sal

