DUCG Styregruppemøde d. 13. september 2011
Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.
Tilstede: Søren McNair (SM), Jørgen Bjerggard (JB), Peter Sommer (PS), Astrid Petersen
(AP), Mette Nørgaard (MN), Gedske Daugaard (GD), Lisa Sengeløv (LS), Michael Borre
(MB), Belinda Momme (BLM)
Afbud: Niels Chr. Langkilde, Morten Høyer, Birgit M. Nørnberg, Erik Højkjær Larsen, Lars
Ulrich Hansen, Torben Ørntoft
Referent: Belinda Momme

Velkomst og godkendelse af sidste mødes referat. Kort præsentation af BLM og gruppen.

 Status
o DMCG.dk.: Der afholdes møde d. 6.oktober. Der er valg til FU og formandskab. MB og GD forventer at deltage. DMCG formændene forventes at
deltage – DUCG har dog kun én fælles stemme.

o Finansiering: Vi har ikke modtaget helt så mange midler som ansøgt. Vi har
fået bevilliget ca. 1.000.000,- kr. til kompetencedelen (DUCG). Der er tale om
en 3-årig bevilling med det forbehold, at blærecancerdatabasen på sigt
tilknyttes urologiske fælles-database. Der er ikke bevilliget penge til patientselv-indrapporterings-skema. Dette forsøges som efterbevilling. JB: der er
møde i Dablaca primo oktober (her lægges bevillingsskrivelserne ind på
hjemmesiden).

o Revision af pakkeforløb: Revision foregår i disse dage. Der afholdes
afsluttende møde medio oktober, så alt er klart d. 31.12. Prostata, testis og
penis adskilles efter SST’s ønske i tre separate skrifter. Urologibeskrivelsen
ønskes fortsat samlet. LS: DSKO har kritiseret tidsfristerne. Der skal være en
ordentlig proces tid i stedet for, at tingene bliver hastet igennem.
Generel drøftelse af genoptræningskompetencer. Rehabilitering fungerer –
det vurderes, at kun enkelte patienter falder igennem.
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o Kliniske retningslinjer: Opdatering pågår indenfor samtlige
sygdomsspecifikke grupper. Det besluttes at anvende samme skabelon
(design) til alle 5 sygdomsområder. Såvel nyre- som blærecancer (webvenlig udgave) fremhæver eget layout. Det vedtages, at punktet skal på
dagsordnen ved næste møde. Styregruppens medlemmer vil i løbet af de
følgende måneder blive bedt om at tage stilling hertil (ved MB). Der er fortsat
enighed om en årlig opdatering. GD + MB deltager til november i europæisk
sammenhæng med henblik på konsensus retningslinjer vedr. testis og
prostatacancer.

o Uro-onkologisk Fællesdatabase & DBCR: Først til lykke til MN, der er
kommende chef for Kompetencecenter Nord. MN og MB arbejder hårdt med
at få første årsrapport (50 sider) klar på prostatacancer-gruppen. Det har
været svært at identificere patienter fra bl.a. Herlev. Alt (alle) skal registreres.
Årsrapporter for nyre- og testiscancer ventes hhv senere i år samt i 2012.
GD: der skal flyttes 5.200 patienter fra ét register til en andet.
Peniscancerdatabasen er startet d. 1. juli 2011. Der er d. 4. oktober møde på
Frederiksberg vedr. DBCR’s tilknytning til Fællesdatabasen.

 Fremtiden:
o Hjemmesiden: BLM har, siden hun overtog opgaven som webmaster, brugt
en del tid på at forsøge at opdatere hjemmesiden. BLM er imidlertid kommet
frem til (bl.a. efter samtaler med Jonas Grau), at systemet er forældet og at
der derfor bør laves en helt ny side. Dette bakkes op af de tilstedeværende.
BLM har fået tilbud fra 2 private firmaer (pris ml. 50.000 – 75.000 kr.) og har
desuden indhentet tilbud fra Aarhus Universitet, der kan levere en side i
neutralt design til en noget lavere pris. Alle priseksempler medsendes, når
referatet sendes ud. Den nye side skal henvende sig til sygehuspersonale,
praktiserende læger og patienter/ pårørende (i nævnte rækkefølge).
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Brainstorming omkring, hvad siden skal indeholde:
Ordentlig søgefunktion efterlyses (jf. Google).
Kliniske undersøgelser
Artikler og andet forskningsrelevant
Kliniske retningslinjer, pakkeforløb, oversigt på ansøgninger og godkendelse
af dyr medicin (eks. RADS)
Klinisk videnskabelige projekter
Gode relevante links (eks. nomogrammer + sundheds-styrelsens
”grønspættebog” for Opstart af Videnskabelige Projekter)
Billeder – både af styregruppens medlemmer og fra f.eks. årsmøder etc.

Der er enighed om, at chatforummet nedlægges, da dette aldrig er blevet
brugt.

BLM opfordrer desuden til, at alle indsender ønsker på indhold på hendes email. Herefter udsendes de indkomne hjemmesideforslag, så alle
styregruppemedlemmerne kan se dem.

o DUCG 3. Årsmøde: Gennemgang og vedtagelse af det endelig program
(vedhæftet mailen). Alle foredragsholdere har meldt positivt tilbage og får
hurtigst muligt det endelige program udsendt (reminder), deriblandt Morten
Høyer, der er ordstyrer på dagen. BLM udsender via hjemmesiden
nyhedsbrev til alle DUCG-medlemmer med link til tilmelding, samt emailadresse og opfordrer alle til at tilmelde sig, enten via linket eller manuelt
via e-mail.

Alle opfordres til at reklamere maksimalt for deltagelse i mødet.

DUCG’s Ung Forskerpris 2011:
DUCG-prisen foreslås sat op til € 2.000. Prisen vil blive betinget af deltagelse
i kongres og skal bruges inden 12 måneder. Der er udtaget 4 abstracts,
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nemlig Maria Ervandian, Andreas Røder (s-testosteron), Stine Elleberg og
Niels Fristrup (titler fremgår af dagsorden for d. 7. okt.). BLM udsender e-mail
til de pågældende. Det foreslås, at vinderen af prisen på næste årsmøde kan
fortælle om turen.

De to dommere foreslås at være Gedske Daugaard (onkologi) og Ulla
Gertsen (urologi, OUH). Disse får tilsendt de 4 abstracts. Bedømmelsen skal
medinddrage præsentationen på dagen.

BLM spørger til logo i gruppen og det vedtages at udskrive en DUCG logokonkurrence, hvor vinderen modtager 3 flasker god rødvin. BLM præsenterer
konkurrencen, når hun alligevel fortæller om hjemmesiden.

Alle opfordres til at medbringe kamera, så der kan tages billeder til
hjemmesiden.

o Næste styregruppemøde: Tirsdag d. 13. marts 2012

4. Årsmøde 2012: Årsmødet 2012 bliver fredag d. 5. oktober 2012.
Reserver allerede nu datoen. Det foreslås, at vi fremadrettet altid afholder
Årsmødet d. 1. fredag i oktober.

