
DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 

Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. 

 

Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), 

Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard 

(MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme (BLM) 

 

Afbud: Niels Chr. Langkilde, Søren McNair, Morten Høyer, Birgit M. Nørnberg, Torben 

Ørntoft, Astrid Petersen  

 

Referent: Belinda Momme 

 

Velkomst og godkendelse af referat, dog har MB et par rettelser - ting der ikke kunne 

gennemføres eller ikke blev til noget alligevel. Det aftales, at referatet kommer ud 14 dage 

efter mødet til godkendelse, hvorefter det lægges det på hjemmesiden. 

 

Status: 

o DMCG.dk: 

Opgaver: Hjemmesiden skal op at køre og derefter skal vi have planlagt 

årsmødet. 

 

o DUCG:  

Den Uro-Onkologiske Fællesdatabase & DBCR: 

Organisering/ repræsentation:  

Fællesdatabasen er nu kørende og det forventes, at vi opfylder det arbejde, 

vi sidder med. Baggrund etc. står i retningslinjerne. Vi har fået pålagt nogle 

opgaver, som ikke har været kalkuleret i budgettet.  

 

Det er en generel holdning, at der er et misforhold i mellem, hvad der 

forventes og hvad der er givet penge til. Der er en øget følelse af kontrol og 

af, at der sidder nogle embedsmænd og bestemmer, hvordan tingene skal 

gøres - uanset evidensen for det. Der har allerede været evidensbaseret 

revision, selv om vi ikke er færdige med at evidensbasere. 
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Det er vigtigt at holde fast i, at ingen kan erstatte DMCG’erne og lave det 

arbejde, vi laver i dag. 

 

Ved mødet d. 6. marts blev det taget op, at kirurgiske læger skal certificeres i 

forhold til cancerbehandling. Sundhedsstyrelsen bestemmer dog i sidste 

ende.  

 

Som videnskabeligt selskab bør vi have en klar holdning, når sygehuse vil 

lægge behandlinger og operationer ind, som de ikke har speciale i. Dette 

strider mod det hidtidige politiske ønske om at centralisere behandlingen. 

Der ønskes en afklaring af, hvad der skal ske med de små sygehuse. 

Punktet vedr. decentraliseringen tages op i Kræftstyregruppen.  

 

Kritik af at alle potentielle cancerpatienter skal udredes indenfor 14 dage. EH 

savner, at der bliver lyttet til, hvad vi som specialister siger og det er vigtigt at 

have en fast holdning som DMCG, der bør videregives til relevante personer. 

Det bør være muligt at give differentieret behandling alt efter patienten, dog 

er de 14 dage i dag et krav fra Regionerne. 

Hele database-området er blevet omorganiseret. Databaserne er lagt ind 

under Databasernes Fællessekretariat under Regionerne (se figur næste 

side). 

Alle 5 centre arbejder sammen omkring databaserne, bl.a. vedr. faglig 

rådgivning. Reglerne siger, at senest 9 mdr. efter, at sidste patient er 

registreret, skal data være offentlig tilgængelig. Dette skal varsles og 

godkendes inden offentliggørelse. Det er et ønske at få mere fokus på at få 

onkologien i databaserne. 
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Der er ikke bevilliget penge til database registrering og bearbejdelse af disse. 

Der er dog sat penge af til database ledelse. Anne-Marie Sigsgaard Hansen, 

Databasernes fællessekretariat, Regionernes Kliniske 

Kvalitetsudviklingsprogram (annhan@rm.dk) skal forhøres om løbende 

oplysninger vedr. DUCG budget. 

Det undersøges pt., hvordan vi får kvalitetsdata til forskning (forsknings-

database). Dette kræver en del godkendelser. 

 

DUCG finansiering 2011-13  

Regnskaberne skal indsendes til Danske Regioner. Desuden er alle midler 

nu indgået Databasernes Fællessekretariat, der fra d. 1. januar 2012 

administrerer alle bevillingerne. Udgiftsbilag skal derfor for eftertiden sendes 
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til Pia Frandsen på det nye udbetalingsskema.  

 

Honorering til formændene indenfor de enkelte DMCG’er foreslås i 

størrelsesordnen 30.000 kr./ år som fast honorering. Herudover evt. 

ekstrahonorering på timebasis ved ekstraordinære tidskrævende opgaver. 

DMCG formanden: 60.000 kr./år. 

 

Årsrapporten for Blærecancer er nu udkommet for 2009-2010. BLM sender 

den rundt til alle i Styregruppen.  

 

Præsentation af den nye hjemmeside:  

Præsentation af den nye hjemmeside ved BLM. Gennemgang af 

opbygningen og de forskellige hovedområder. Der er taget udgangspunkt i 

den gamle hjemmeside. Generel tilfredshed med siden. Det aftales, at link til 

test-siderne sendes ud, således at alle kan se den og komme med 

eventuelle ændringsforslag. BLM efterlyser endnu engang billedmateriale – 

dette er nødvendigt for at kunne færdiggøre siden. 

 

Hjemmesiden er planlagt til at gå i luften d. 1. maj 2012.  

 

De 5:  

Opdateringerne af de kliniske retningslinjer er på plads. Det vedtages, at 

disse skal have et fælles layout. Det skal være sådan, at de enkelte kapitler 

kan revurderes og tilrettes. Blære har et meget flot layout, hvor overskrifterne 

står til venstre. Dette er lavet i Word og er jf. JB ikke svært at sætte op. Det 

vedtages, at alle retningslinjerne laves om, så de ser således ud og at 

skrifttyperne ensrettes. BLM får tildelt opgaven og går i gang, så snart den 

nye hjemmeside er kørt ind. 

 

o DMCG biobankvirksomhed:  

Det opfordres til stadig at indsamle væv. GD: Region Hovedstaden tager 
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væv fra ved BAS-test. Det er uvist om dette gøres i alle regioner? AP og TØ 

kan måske sige noget mere om dette. 

 

Fremtid: 

o Evaluering af DUCG 3. årsmøde: 

Mødet var godt besøgt, der kom desværre færre end vi kunne have håbet 

på.  

 

o Planlægning af 4. årsmøde: 

Der sker meget på prostatacancerområdet og kirurgien er hovedelementet i 

prognosen ved cancer. Dette kunne derfor være hovedtemaet for årsmødet, 

herunder certificering af kirurgerne, kontrolprogrammet, robotkirurgi, uro-

onkologi-kirurgi. Vi kan evt. have en udlænding som hovednavn.  

Ung-forsker-pris skal også med i 2012 og det er igen i år i orden, hvis 

Astellas vil finansiere prisen. Lymfeknuder (de 15)? 

 

Med den nye hjemmeside bliver det muligt at udsende nyhedsbreve, hvorfor 

1st. announcement udsendes på denne måde.   

 

Gedske reserverer auditoriet på RH. 

 

o Eventuelt: 

LOGO: Vi har trods en præmie på 3 flasker god rødvin ikke modtaget nogen 

forslag. Stemningen er dog, at vi skal have et logo, så der arbejdes videre 

med dette. 

 

o Næste styregruppemøde: Fredag d. 14. september 2012 kl. 10-13.30 


