
Referat af styregruppe møde i UOF, 18. nov. 2009 – telefonmøde fra kl. 14-15:30 
 
 
Deltagere: Torben Ørntoft (TØ), Astrid Petersen (AP), Erik Højkjær Larsen (EHL), 

Gedske Daugaard (GD), Birgit Meinecke Nürnberg (BMN), Mette 
Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Morten Høyer (MH), Niels Christian 
Langkilde (NCL) 

Fraværende: Gregers Hermann, Peter Sommer, Søren Barton McNair, Lisa Sengeløv 
og Lars Ulrik Hansen 

 
Dagsorden: 
 
1. Indledning /MB 

MB bød velkommen. 
 

2. Valg af referent og godkendelse af referat 13/5 2009 
BMN blev referent.  
Referatet fra sidste møde blev godkendt med en note om, at vi næste gang skal 
diskutere gruppens navn og dens statutter. 
 

3. Gregers udtræden af FU – styregruppe? /GH 
Gregers var ikke til stede og den endelige afslutning af punktet blev derfor udskudt.  
Det var et generelt ønske, at vi sørgede for, at der kom friske kræfter ind, der kunne 
deltage i arbejdet. 
Astrid kunne godt tænke sig, at der også var en patolog i FU og foreslog BMN for at 
også landsdelene blev ”blandet”. BMN indtrådte. 
Urologisk Selskab vil blive anmodet om at foreslå et medlem til styregruppen. 
FU vælges af styregruppens midte – Eksisterende statutter vil iht. pkt. 12 i denne 
anledning blive studeret.  
 

4. Status vedr. DMCG.dk /MB/LS 
Der henvises til det nys godkendte referats punkt tre. 
DMCG.dk opfattes som alle DMCG´eres samlende forening. 
Alle DMCG´ere deltager på lige vilkår, dette gælder også bevillingsmæssigt. 
MB er blevet valgt ind i DMCG.dk´s FU og vil derigennem varetage vore interesser. 
Regionerne er også repræsenterede i DMCG.dk, men vi opfatter først og fremmest 
foreningen som et fagligt forum. 
AP ville gerne genoptages på Torben Palshofs mailliste. 
Vi enedes om, at alt materiale fra DMCG.dk sendes ud til styregruppens medlemmer 
 

5. Status vedr. biobankvirksomhed /TØ/AP  
TØ fortalte, at der er udarbejdet udleveringskriterier og at disse er til høring.  
Den nationale styregruppe holder møde primo december. 
Der arbejdes med infrastrukturen, men der er ting som f. eks. labelprintere, der driller. 
Gruppen består af de oprindelige centre samt Vejle, der efter eget ønske og indsats 
(Johannes Gaub) også er kommet med som center, det er dog Odense, der har fået 
bevillingen. 
 



 
 

6. Status vedr. pakkeforløb /alle 
Gruppen har allerede flere gange - også i teksten til de oprindelige pakkeforløb - anført 
at det ville koste ressourcer, såfremt man skulle overholde pakkekravene. Derfor 
opfylder man pakkerne så godt man kan med de givne midler. 
Ålborg opfylder kriterierne, hvad angår udredningsforløb, men ikke operationstiderne.  
På RH kan onkologerne ikke følge med 
Erik anførte, at man jo for at kunne holde trit med pakkerne har været nødt til at shunte 
benign kirurgi ud af hospitalssystemet.  
 

7. Status vedr. kliniske retningslinjer /alle 
Prostata guidelines forventes lagt ud på hjemmesiden med udgangen af 2009.  
Nyregruppen er stort set færdig 
Blæregruppen er stort set færdig 
Testis ligger på hjemmesiden og revideres i 2010. 
Vi er ikke helt klar over, hvor langt penisgruppen er 
MH anfører, at såfremt man mener, man har penge til gode for dette arbejde, skal man 
melde sig hos ham inden 16. dec. 2009.  
 

8. Uro-onkologisk Fællesdatabase /alle 
MN fortalte om databaserne. Prostatadatabasen er indtastet og nyredatabasen er klar 
til at blive programmeret fra begyndelsen af december. 
GD spørger, hvordan man håndterer indtastningen af data fra de mange steder. 
Såfremt man ønsker at databasen skal fungere, må man holde den a jour og det kan 
ikke nytte, at det beror på enkelte ildsjæle.  
Man kunne overveje, om det var et job for DMCG.dk, de skal i hvert fald vide, at det er 
overordentlig vigtigt at arbejdet gøres og at det ikke kan gøres vederlagsfrit. 
Man kunne evt. anvende forskningssygeplejersker til dette – men vi mener 
indtastningerne bør ligge i de kliniske forskningsenheder, således at arbejdet bliver 
gjort konsekvent og ensartet. 
MB bringer dette op i DMCG.dk 
 
AP fortæller, at når kodevejledningerne ligger klar, vil der blive taget fat i patologerne i 
DK og de vil blive orienteret om ”reglerne” for god uropatologi kodning. 
 

9. UoF’s økonomi og refinansiering 2009-10 MB/MH 
Der er 20 mill i puljen til de 25 DMCG´er og databaser etc.  
Vi afventer svar på de søgte midler 
MH mangler regnskaber, før der kan udarbejdes et budget, men regner med at 
regnskabet løber rundt. 
Han minder om, at vi skal være på forkant med økonomiske ønsker til næste år og 
minder ligeledes om, at vi næppe kan forvente at få lov til at overføre penge fra i år til 
næste år 
 

10. Hjemmesiden www.uof.dk /MV/GH 
Protokoller og patientønsker til forskningsprojekter kan med stor fordel lægges ud på 
hjemmesiden. AP anfører og Gedske at ”fodring” af webmaster er nødvendigt. Gedske 



opfordrer under Evt. til det samme.  
Der er nu 69 tilmeldte  
 
 

11. UoF styregruppe- stormøde foråret 2010 
Næste møde er 27/4 2010, dette gælder såvel styregruppemøde som stormøde 
GD vil se, om vi kan være på RH. 
 
Foreløbig plan er: Styregruppemøde 9 – 13 
                 Stormøde 13-16. 
 
Mulige emner er: Anvendelse af og reklame for hjemmesiden 
                Præsentation af kliniske retningslinjer 
                Biobank 
                             Projekter 
 

12. Eventuelt 
Budget for 2011 skal diskuteres på styregruppemødet 27/4 
Statutterne skal revideres. Gruppen består af AP, MB og formentlig også Lisa.  
Første udkast skal foreligge 1. februar 2010. 
 

 
 
 
Ref: BMN 


