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1. Nye medlemmer 

DAPROCA bød velkommen til nye medlemmer Simon Buus og Christina Daugaard Lyngholm samt 

Anna Byrjalsen (Ad hoc) 

2. Forslag til udvidelse af DAPROCA 

Det blev vedtaget at udvide DAPROCA med onkolog fra Sygehus Lillebælt og urolog fra 

Rigshospitalet. Der var et ønske om mere ad hoc deltagelse i fremtidige arbejdsgrupper 

3. Nationalt behandlingsfællesskab for prostatakræft 

a. Det går godt med indførelse af MR baseret strategi med primær diagnostik 

b. Basiskursus i MR-prostata/fusionsbiopsi blev aflyst grundet brand på Herlev. 

c. Vi diskuterede, hvorledes man kan høste information om PIRADS score til DAPROCA databasen. 

Informationen ønskes for at kunne monitorere regionale forskelle i scoring og hvorledes der handles 

på en PIRADS score.  

d. Herlev laver som det eneste center bpMRI.  

e. Implementering af transperineale biopsier er godt i gang på OUH, Herlev og AUH. Aalborg og RH er i 

gang med forberedelserne til at indføre teknikken. 

4. DMCG-Samling  

Er et åbent forum, hvor alle interesserede kan møde op til de to årlige møder i oktober og maj. Der 

var tidligere var identificeret nogle indsats områder for DAPROCA, hvoraf de fleste var løst. 

5. DAPROCA data 

a. Årsrapport 2021 er publiceret og ligger tilgængeligt på hjemmesiden. Nye tiltag heri blev 

kort gennemgået. 

b. Vi talte om kvalitetsindikatorer og vi blev enige om, at have dette på som et punkt til vores 

forårsmøde i marts 2023 

c. PRO er indført i ved de urologiske afdelinger på AUH, Herlev og OUH. Desuden ved Onkologisk 

Afdeling på AUH 

d. Tværgående kvalitetsindikatorer 

e. Man arbejder i RKKP med at standardisere opbygningen af RKKP årsrapporter 

6. Sundhedsstyrelsen har opdateret Kræftpakkeforløbet, hvilket betyder at den maksimale tid til behandling er 

forlænget med 4 dage for at skabe tid til diagnostisk MR. Opdateringen præciserer, hvornår PSA skal tages i 

forhold til LUTS  

7. PROPA har reageret kraftigt på præciseringen omkring PSA måling. 

8. EU har skrevet screenings policy paper om PSA screenning, men det baserer sig ikke på ny viden og ændrer 

ikke ved DAPROCAs retningslinjer.  

9. Patientrepræsentanten berettede om hans syn på sagen omkring PSA screening. 

10. Medicinrådets fagudvalg 



a. Apalutamid til mHSCPC er afvist af fagudvalget.  

b. Abiraterone er gået af patent og sagen omkring abiraterone til triple behandling tages formentlig 

ikke op i fagudvalget 

c. Der skal laves retningslinjer omkring behandling af metastatisk prostata cancer arbejdet begynder 

den 13.10 

11. I SPCG sidder fra Danmark Klaus Brasso, Mads Hvid Poulsen og Henriette Lindberg. Henriette vil gerne trække 

sig fra arbejdet, og der skal findes en ny onkolog til arbejdet.  

 

SPCG 15 (RT vs OP af cT3a): der inkluderet 900 af planlagt 1200 ptt. 

SPCG 17 (active surveillance) OUH er begyndt inklusion, mens AUH og RH endnu ikke er i gang 

SPCG 19 RCT mellem standard: WW og eksperimentel: strålebehandling/prostatektomi til de ældre 

mænd (>75år). Studiet er godkendt i Norge, forventes udbudt og initieret i DK i 2023. Det er sendt 

ansøgning til VEK 

 

12. DAPROCA underudvalg 

a. Radioterapiudvalget mødtes første gang i Næstved den 19.5.2022 med deltagelse af fysikere og 

onkologer. Mødet handlede om ”code of conduct”, litteratur gennemgang, protokol ideer. Der er 

lavet en case til til indtegning og dosisplanlægning, der skal sammenlignes mellem centre. 

b. DAPROCA studier 

Proton studiet på AUH inkluderer patienter.  Der kan henvises patienter. 

PROSALBRA på AUH med salvage brachyterapi inkluderer patienter. Der kan henvises patienter. 

Oligomet studie på Herlev inkluderer ptt og der kan henvises til dette studie.  

DAPROCA 4 studiet lukker for inklusion efter interim analyse, der ikke viste nogen sandsynlig effekt.  

DAPROCA 7 (salvage prostatektomi) inkluderer patienter, og der kan  henvises til protokollen. 

MP foreslår 2 nye DAPROCA studier: SDD til RARP og PCa screening in DK   

 

13. DMCG.dk underudvalg 

a. MDT-konference Udvalget. https://www.dmcg.dk/dmcg-udvalg/mdt-udvalget/Her finder I 

guide til MDT konference og der har været et ”Survey on status of MDT in DMCG.dk” som jeg 

svarede på fra Herlev Prostata MDT. Resultat af survey  kan bruges til at diskutere MDT Q/I og 

inspiration til optimering af MDT. 

b. UTPS - udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde. Jimmi Søndergaard vil gerne deltage som 

DAPROCA repræsentant 

14. DMCG vision / handleplan  

2023-25 DMCG vision / handleplan 2023-25 er sendt i høring . Der er tilkommet to nye pejlemærker: 

1) MDT-konferencen og 2) Øget tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.  

15. Eventuelt- 

Intet til dette punkt. 

 

https://www.dmcg.dk/dmcg-udvalg/mdt-udvalget/

