Referat af møde i videnskabeligt udvalg under DCCG d. 19/11 2009
Tilstede:
Peer Wille‐Jørgensen, Lars Henrik Jensen, Steen Boesby, Jan Lindebjerg, Søren Rafaelsen, Anders Jakobsen,
Hans Rahr, Hans Jørgen Nielsen, Steffen Bülow, Benny Vittrup.
Afbud:
Tine Plato Hansen, Lene Iversen, Bodil Ginnerup.
1) Referat af telefonmøde d. 22/10 2009. Godkendtes. Peer takkede på egne og Jans vegne for valg til
formand hhv. sekretær, og udtrykte anerkendelse af Søren og Lenes hidtidige indsats i VU. Det oplystes, at
Lene har udtrykt ønske om at fortsætte som menigt medlem i VU. Der var enighed om, at Lene er
velkommen.
2) Visioner for VU ‐ projektstatus. Der var en diskussion af hvilke kriterier, som skal være opfyldt for at et
projekt kan klassificeres som et ”DCCG‐støttet projekt”. Som udgangspunkt skal projektet have været
behandlet og godkendt i VU. Projekter med karakter af lokale ”case series” opfylder herefter ikke
kriterierne. Oversigstartikler kan udgå fra DCCG, men en protokol for artiklen skal godkendes i VU før
artiklen udarbejdes i DCCG´s navn
Udsendte ”Status over igangværende projekter i VU” blev drøftet. Kontaktpersoner vedrørende projekter
med uafklaret status vil blive forespurgt herom. Enkelte projekter har ændret status fra igangværende til
publicerede. Få projekter skal fjernes fra oversigten pga. manglende praktisk gennemførlighed. Revideret
oversigt vil blive gjort tilgængelig på www.dccg.dk. Hjemmesiden vil blive opdateret, således at kriterierne
for DCCG‐støtte mm. fremgår.
3) Videre organisering af VU – medlemmer – underudvalg. Sammensætningen fremgår af DCCG’s
vedtægter. Alle relevante specialer er repræsenteret, og det tilstræbes at alderssammensætningen er bred,
og at videnskabeligt aktive YL inddrages i arbejdet. Tumorbiologisk udvalg har hidtil hørt under VU, men
arbejdet er her sat på stand by på ubestemt tid, idet man centralt (udenfor DCCG) har valgt først at
fokusere på andre cancergrupper.
4) Fremtidige møder. Det opleves som hensigtsmæssigt at afholde møde i VU i forlængelse af
bestyrelsesmøderne i DCCG. En forudsætning er, at bestyrelsesmødet ikke varer hele dagen. VU opfordrer
DCCG’s bestyrelse til at møderne så vidt muligt afsluttes ved frokosttid. Endvidere opfordres til, at nogle af
møderne afholdes vest for Storebælt. Medlemmerne fra Vejle sørger gerne for lokaler og forplejning.
Indsendte protokoller kan drøftes ad hoc via mail/telefonmøder.
5) Evt.
‐ Tidligere mail‐korrespondence vdr. ansøgning om EU støtte til europæisk databaseprojekt diskuteredes.
Peer forhører sig om status hos Søren Laurberg.
‐ Problematik omkring gennemførelse af randomiserede forsøg før disse bliver uaktuelle drøftedes.
‐ Tanker om at etablere ”flagskibsprojekter” vdr. f.eks. udtømning før rektumresektion eller rekonstruktion
efter udvidet APR blev forelagt.
‐ Der blev forespurgt, om projekt vdr. screening for kolorektal cancer v.h.a. serologisk undersøgelse for
TIMP og CEA i blod ville kollidere med DCCG´s interesser. Der var enighed om, at et sådant projekt er
uproblematisk i forhold til DCCG (Og herunder også VU).
6) Næste møde. I tilslutning til bestyrelsesmøde i DCCG d. 29/4 2010, såfremt dette kan afsluttes ved
frokosttid.

