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Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2007
Deltagere: Henrik Harling, Eva Fallentin, Lone Nørgaard Petersen, Johannes
Mejer, Hans Jørgen Nielsen, Steffen Bülow, Per Gandrup, Mette Yilmaz, Steen
Boesby, Anders Fischer, Flemming Hansen, Søren Rafaelsen, Anders Jacobsen,
Hans Rahr, Jan Lindebjerg, Inge Bernstein, Anders Glenthøj.
Afbud: Søren Laurberg, Mogens Rørbæk Madsen, Flemming Burcharth, Jan
Struckmann,
Fraværende: Benny Vittrup Jensen.
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Valg af dirigent
Mette Yilmaz
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Valg af referent
Per Gandrup
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Godkendelse af referat af 15.03. 2007
Ad 21 vedrørende perkutan leverbiopsi blev det pointeret, at
arbejdsgruppen består af Flemming Hansen (tovholder), Thomas
Horn, Eva Fallentin, Per Wille-Jørgensen, Flemming Burcharth, Bjørn
Skjoldby og Lars Larsen.
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I forbindelse med professor Claus Fengers pensionering har DSPAC
udpeget Jan Lindebjerg til DCCG-bestyrelsen. Det aftaltes, at Anders
Glenthøj fremover indgik i forretningsudvalget og Jan Lindebjerg i
videnskabeligt udvalg.
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KOF - bevilling
Henrik Harling gennemgik ansøgning og forventet bevilling. Der er
ansøgt 4.917.000 kr. til 2007 og 2008. Det er meddelt fra ministeriet, at DCCG kan forvente en udlodning på 3,5 mill. kr. men der
mangler fortsat en bevillingsskrivelse. Med baggrund i manglende
bevilling havde Henrik Harling som kontaktperson til DMCG gennemgået regnskabet på ny og foretaget en nedskrivning af flere
udgiftsposter for at sikre overensstemmelse mellem bevilling og
ansøgning. Det foreløbige udspil vedlægges referatet og blev
godkendt, under forudsætning af at ministeriets bevillingsskrivelse
tilsikrer dette.
Der udspandt sig en meget lang dialog omkring KOF-bevillingen
generelt og specifikt om den anvendte fordelingsnøgle. Visse DMCG
grupper havde fået så lidt, at deres eksistens var truet. Der var forslag om en solidarisk holdning, således at alle DMCG grupper som
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minimum blev sikret et beløb, der sikrer deres eksistens. Man
mente imidlertid ikke, at det var forvaltningsmæssigt muligt at
ændre i en forventet fremsendt bevillingsskrivelse til andre formål
end det ansøgte.
Konklusionen blev, at man i første omgang på DMCG mødet samme
aften vil bakke op om en skrivelse til ministeriet, der redegjorde for
at man anså bevillingerne for værende ude af trit med lovgivernes
intention om at sikre de enkelte DMCG-gruppers eksistens. Dialogen
på mødet, samt eventuelle andre beslutninger på samme møde,
som kunne have indflydelse på de planlag tildelte midler til DCCG,
måtte være afgørende for, om DCCG skulle indkal-de til et
ekstraordinært møde i slutningen af august.
Formanden må træffe denne beslutning.
6

KRC Databasen
Årsrapport 2005 ligger færdig hos trykkeren og forventes udsendt i
løbet af ca. 3 uger.
Overordnet havde man set en forbedret overlevelse efter cancer
recti men yderligere databehandling var nødvendig, før disse
resultater kunne meldes konkret ud.
2006 databasen er låst og analyserne er i gang.
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Kræftplan II
Sundhedsstyrelsen har fremsendt anmodning om evaluering af de
tiltag der er foretaget i de kirurgiske afdelinger i relation til
kræftplan II. Der vedlægges DCCG’s svarskrivelse som bilag på
evalueringsskemaet.
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Screening
Anders Fischer gennemgik kort resultater af screeningen i København og Vejle amter. En tidligere rapport er fremsendt og vedlægges i bilag.
Det overordnede mål havde været en gennemførlighed på 60%,
men i Københavns amt var den på 45% og Vejle Amt på 50%. Der
var 2 perforationer i den samlede gruppe, begge i forbindelse med
terapi (polypfjernelse), men ingen mortalitet. Man fandt, at
barriererne for en screeningundersøgelsen primært havde været
pressens ønske om på baggrund af enkelte kollegers kritik at
udpensle mulige risici. Men også håndteringen af afføringsprøverne
er et tabuemne i befolkningen og dermed et problem.
DCCG var enige om at anbefale screening, såfremt en miniMTV kan
påvise samme resultater som anført i den foreløbige rapport.
Man konkluderede derfor, at DCCGs formand for samt formændene
for styregrupperne i Vejle og Københavns Amt henvender sig til
pressen vedrørende resultaterne og de mulige fremtidsperspektiver,
ligesom DCCG vil henvende sig til kræftstyregruppen med vores
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anbefaling af behovet for at foretage en mini-MTV indenfor området.
Anders Fischer udarbejder sammen med Vejle-styregruppen et
forslag til DCCGs udmelding til pressen og sender det til formanden,
så det kan udsendes inden mødet i Kræftstyregruppen i august.
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Retningslinier
Der blev nedsat redaktionsgrupper vedrørende revision af
retningslinier for 2008. Der er med stjerne angivet ansvarlige
koordinatorer for de enkelte grupper.
Kirurgi:
Steffen Bülow*, Henrik Harling, Mogens Rørbæk Madsen
Onkologi:
Mette Yilmaz*, Anders Jacobsen
Radiologi:
Søren Rafaelsen*, Eva Fallentin
Patologi:
Anders Glenthøj*, Jan Lindebjerg.
De
enkelte
specialekoordinatorer
mødes
inden
næste
bestyrelsesmøde og udarbejder en liste over forfatternavne og plan
for tilbagemeldingen indenfor de enkelte områder.
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Hjemmeside
Der var enighed om, at iværksætte oprettelsen i forbindelse med
KOF-bevillingen. Anslåede udgifter var 55.625 kr. og efterfølgende
17.500 kr. per år til vedligeholdelse af hjemmesiden.
Hans Rahr iværksætter ovenstående når bevillingsskrivelse om
KOF-midlerne er modtaget.
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HNPCC og InfoBiomed
Inge Bernstein orienterede om nye retningslinier i forbindelse med
HNPCC vedrørende urincytologi. Nye retningslinier er vedlagt
referatet og vil særskilt blive lagt på DKS-hjemmeside.
Inge Bernstein orienterede desuden kort om Info-Biomed, som er et
EU
projekt
med
elektronisk
indberetning
vedrørende
højrisikogrupper (HNPCC), yderligere diskussion om området udsat
til næste møde.
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IORT
En henvendelse fra firmaet Meditron angående IORT vil blive
besvaret af Mette Yilmaz.
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Næste møde
Datoen for næste møde er 15.11.2007, med mindre punkt 4 giver
anledning til et ekstraordinært møde.
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Eventuelt
Nationalt Kontaktforum har behov for et møde, set i relation til
DCCG’s statutter. Det blev aftalt at mødet planlægges til foråret
2008 og planlægningsgruppen fortsætter sit arbejde. Tovholder er
Inge Bernstein.

Per Gandrup, referent

