DCCG
Referat af bestyrelsesmøde 14. april 2011, Axelborg København

Til stede: Inge Bernstein, Vagn Ove Bendtsen, Mette Yilmaz, Peter Ingeholm, Anders
Fischer, Ole Larsen, Steffen Bülow, Jan Lindeberg, Hans Rahr, Knud Thygesen, Frank
Svendsen Jensen, Hans Raskov, Anders Jacobsen, Bodil Ginnerup, Claus Bisgaard,
Birgitte Svovlgaard, Hans Jørgen Nielsen, Jim Stenfatt Larsen, Lone Nørgård Petersen
Afbud: Per Pfeiffer, Peer Wille-Jørgensen
Ikke til stede: Hans Peder Graversen, Torben Myrhøj
1. Vagn Ove Bendtsen valgt til dirigent og Lone Nørgård Petersen til referent.
2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 28-10-11 blev godkendt.
3. Referat fra ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 14. december 2010 blev godkendt.
4. Mette Yilmaz aflagde beretning fra arbejdet i det midlertidige forretningsudvalg:
De umiddelbare opgaver har hovedsageligt drejet sig om database driften,
økonomi og drøftelse af formandsskab
Peter Ingeholm har fungeret som konstitueret formand for DCCG’s database
udvalg – se særskilt beretning.
Jim Stenfatt Larsen har fungeret som kasserer – se særskilt gennemgang.
Sundhedsstyrelsen har nedsat pakkeforløbs udvalg og fra
DCCG deltager Anders Fischer, Ove Bendtsen, Birgitte Svolgaard, Peter
Ingeholm, Lone Nørgaard Petersen og Hans Raskov.

5. Mettte Yilmaz og Claus Bisgaard blev enstemmigt valgt som henholdsvis formand
og næstformand for DCCG. Som nye medlemmer er Frank Svendsen Jensen,
Ålborg indtrådt som kirurgisk repræsentant for Region Nord, og Knud Thygesen,
Randers som repræsentant for de decentrale kirurgiske afdelinger. Ole Larsen,
Herlev indtræder i stedet for Benny Vittrup, som repræsentant for onkologisk
afdeling Herlev.
6. Peter Ingeholm redegjorde for den organisatoriske status for KRC databasen (se
særskilt bilag). Har fået stor hjælp fra Henrik Harling i forbindelse med overtagelsen
af formandskabet. Der har været afholdt møde med Kompetence Center Øst

(KCØ), som er vært for databasen. En stor udfordring har været, at der ikke
foreligger en kontrakt mellem DCCG og KCØ vedrørende databasens drift og
dermed heller ingen aftale om hvilke ydelser DCCG betaler KCØ for at yde. Der
arbejdes på landsplan på at ensrette de aftaler, der laves mellem de kliniske
databaser og de forskellige kompetancecentre, men det er ikke umiddelbart nært
forestående. En anden stor udfordring har været at database manager Steffen
Høgskilde i efteråret ophørte i sin funktion på KCØ. KCØ har ikke været i stand til at
udpege en efterfølger. Der er nu indgået en direkte aftale mellem Steffen Høgskilde
og DCCG vedrørende ydelser for 2011.
Der eksisterer fortsat et stort problem med manglende indberetninger fra de
onkologiske afdelinger. De tilstedeværende onkologer udtrykte stort ønske om at
kunne indberette, men der er resourcemæssige problemer forbundet dermed, som
de onkologiske afdelinger ikke har kunnet yde. Peter Ingeholm ønsker at sætte
fokus på problemet ved at fremover at producere ”fejl-og mangel lister” fra de
onkologiske afdelinger.
Peter Ingeholm blev enstemmigt valgt som formand for database styregruppen. Tre
nye medlemmer af database styregruppen blev godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen accepterede at styregruppen dermed får 1 medlem mere end anført i
statutterne og styregruppen ser herefter ud som følger:
Peter Ingeholm (patolog) formand
Mette Yilmaz (onkolog) formand for DCCG
Ole Therkelsen (KCØ)
Kell Østerlind (onkolog)
Birgitte Svovlgaard (radiolog)
Dorte Linnemann (patolog)
Ismail Gögenur (kirurg)
Lene Iversen (kirurg)
Se i øvrigt særskilt bilag for flere detaljer om databasens drift.

7. Referat fra diverse udvalg
Videnskabeligt udvalg: Jan Lindebjerg redegjorde kort for udvalgsarbejdet. Flere
projekter godkendt. Flere af dem er afhængige af databasen.
Anders Jakobsen ønskede en bedre beskrivelse af hvad udvalgets opgave består i,
hvad de forskningsmæssige resultater er, og at den foreløbige forretningsorden for
det videnskabelige udvalg færdiggøres.
Kirurgisk arbejdsgruppe: Der var tvivl om hvorvidt der eksisterede en arbejdsgruppe
og hvad den i givet fald skulle arbejde med. Næstformand Claus Bisgaard vil tage
initiativ til nedsættelse af en kirugisk arbejdsgruppe.
Onkologisk arbejdsgruppe: Per Pfeiffer formand, Lone Nørgård sekretær. Der er
udarbejdet vedtægter. Gruppern mødes ca. 3 gange årligt til gensidig orientering,
udarbejdelse af MTV til brug for ansøgning om nye behandlinger, protokol
orientering m.m.
Patologigruppen: Er på vej til at etablere sig.
Radiologisk arbejdsgruppe: Bodil Ginnerup vil tage initiativ til dannelse af en sådan
gruppe.

Biobanken: Hans Jørgen Nielsen anførte, at han ikke deltager i Dansk Biobanks
møder og ej heller ønsker at deltage fremover. HJN har selv en biobank, som ikke
er forankret i DCCG og som DCCG ikke har indflydelse på.
Redaktionsudvalget: Intet nyt siden sidst. Ifølge Den Danske Kvlitetsmodel er kravet
til revision af retningslinjer hvert 3. år.Det besluttedes at de gamle udgaver skal
scannes ind og arkiveres. Mette Yilmaz bliver ny formand. Øvrige medlemmer er
Lone Nørgård, Hans Rahr, Frank Svendsen Jensen, Bodil Ginnerup, Jan
Lindebjerg. Mette indkalder til møde i september. Alle opfordres til at gennemlæse
retningslinjerne mhp indsendesle af forslag til revisions emner.
Stråleterapiudvalget: Indikationer for stråleterapi fremgår af retningslinjerne, men de
tekniske retningslinjer er aldrig blevet endelig godkendt. Det gamle stråleterapi
udvalg (kun onkologerne) indkaldes med henblik herpå af Mette.
Efteruddannelsesudvalg: Alle regioner har nu gennemgået MDT efteruddannelse.
Midlerne hertil kom (så vidt vides) i forbindelse med Kræftplan I og
Kræftstyregruppen. Flere modeller for efteruddannelse diskuterede samt
muligheder for kursusaktivitet på H-læge niveau. Udvalget vil til næste møde
fremlægge et oplæg for efteruddannelses aktiviteter.

8. Steffen Bülow, Henrik Harling og Lone Nørgård sidder i repræsentantskabet for
dmcg.dk. Der har ikke været indkaldt til møde siden juni 2010. Henrik Harling er
konstitueret formand aktuelt. Bestyrelsen godkendte derfor at HH fortsætter som
repræsentant for DCCG i en kort overgang, selvom han ikke længere sidder i
bestyrelsen. Mette Yilmaz erstatter Steffen Bülow.
9. Knud Thygesen er formand for Pakkeforløbs-revisionsudvalget. Første møde fandt
sted i SST d. 8. marts. Rehabilitering bliver et væsentligt punkt i revisionsarbejdet.
Pakkeforløbs monitoreringen er kollaberet og der findes ikke data for effekten af
indførelse af pakkeforløb. Planen er at revisionsarbejdet er færdiggjort inden 1. juni.
10. Jim Stenfatt Larsen blev enstemmigt valgt som ny kasserer. Har fungeret som
sådan siden december 2010 og fremlagde regnskab. Se vedlagte beretning. Vi
skalsnart ansøge om midler igen og JSL er tovholder på dette.
11. Screening: Anders Fischer redegjorde for godkendelsen på Finansloven af
screenings program for tarmkræft, som går i gang i 2014. Man påregner at der skal
udføres dobbelt så mange koloskopier som tidligere. Der er budgetteret med ca.
400 mill kroner til screenings programmet. Danske Regioner er i gang med
planlægning. Claus Bisgaard fra RM og Henrik Harling fra RH deltager. Per
Ingeholm opfordrede til at patologien bliver husket med resourcetilførelse.
12. HH og SB er involveret i EURECCA samarbejdet, hvor man aktuelt forsøger at
etablere fælles overlevelseskurver for medlemslandene.
13. DCCG.DK Hans Rahr anførte at der intet nyt er sket på hjemmesiden. SB foreslog
en engelsksproget version af den organisatoriske del af hjemmesiden – ikke
retningslinjerne.

14. Inge Bernstein fremlagde program. Det er første gang at vi forsøger os med at
lægge mødet samtidig med Dansk Kirurgisk Årsmøde. Der udspandt sig en
diskussion af formål, deltagere, form, m.m. Det besluttedes at der skulle foregå en
evaluering ved afslutning af repræsentantskabsmødet.
15. TRUS møde vil finde sted i Købehavn til september – Anders Fischer
16. CD fandt sted i foråret med deltagelse af ca 250 kolorektal læger. Enighed om at
dette ikke er et DCCG arrangement og derfor ikke fremover vil stå på dagsordenen
til DCCG bestyrelsesmøder.
17. Søren Lauerberg har fremsendt forslag til centralisering af kolorektal cancer kirurgi.
Dette forslag er også tilsendt DKS. Enighed om at DCCG afventer drøftelse af dette
i DKS men dog således at såfremt DKS beslutter at fremsende forslag til
Sundhedsstyrelsen om ændringer indenfor kirurgien, vil vi diskutere et sådant
forslag set i en multidisciplinært sammenhæng.
18. Næste møde bliver d. 27-10-11 i Købehavn.
19. Mette Yilmaz rettede en stor tak til afgåede formand Steffen Bülow for hans
mangeårige dedikerede arbejde for DCCG og en gave blev overrakt.
Mette Yilmaz ønskede som ny formand fortsat at kunne støtte sig til et aktivt
arbejdende udvidet forretningsudvalg, som hidtil har bestået af Jim Stenfatt Larsen,
Ove Vagn Bendtsen, Birgitte Svovlgaard, Claus Bisgaard, Anders Fischer og Lone
Nørgård. Dette blev godkendt.
Referent
Lone Nørgård
26-6-11

