REFERAT
Almindeligt møde i Videnskabeligt Udvalg, DCCG
TORSDAG den 27. oktober 2011 kl. 13.00, Axelborg, København
1. Fremmøde.
Anders Jakobsen, Hans Jørgen Nielsen, Jan Lindebjerg, Lars Henrik Jensen, Peer Wille,
Peter Ingeholm
Afbud: Hans Rahr, Bodil Ginnerup, Per Pfeiffer, Lene Iversen
2. Referat fra sidste møde, endelig udgave rundsendt 10.5.11.
Godkendt
3. Medlemmer af VU og opgavefordeling.
Punkt 3 i DCCGs vedtægter, december 2009:

Alle ordinære medlemmer af VU er udpeget af bestyrelsen for DCCG. Forslag til nye
ordinære medlemmer eller udskiftninger skal gå gennem bestyrelsen.
Ole Larsen træder i stedet for Benny Vittrup.
Per Jess træder i stedet for Steen Boesby.
Formanden for databasen (Peter Ingeholm) er medlem af VU.
Konstituering: Formand er Peer Wille og sekretær er Lars Henrik Jensen.
Sekretærens opgaver er også at registrere statusopdateringer for projekter og at registrere
publikationer der udspringer fra DCCG-projekter mindst én gang årligt op til
repræsentantskabsmødet.
Alle medlemmer med navn, funktion i udvalget, speciale, by/sygehus og e-mailadresse:
Navn
Anders
Jakobsen
Bodil
Ginnerup
Hans Bjarke
Rahr
Hans Jørgen
Nielsen

Funktion
Ordinært
medlem
Ordinært
medlem
Ordinært
medlem
Ordinært
medlem

Speciale
Onkologi

By
Vejle

E-mail
anders.jakobsen@slb.regionsyddanmark.dk

Radiologi

Århus

ginnerup-kelsen@dadlnet.dk]

Kirurgi

Vejle

rahr@dadlnet.dk

Tumorimmunologi

Hvidovre

h.j.nielsen@ofir.dk

Jan
Lindebjerg
Lars Henrik
Jensen
Lene Hjerrild
Iversen
Ole Larsen
Peer Wille
Per Jess
Per Pfeiffer
Peter
Ingeholm
Tine Plato
Hansen

Ordinært
medlem
Sekretær, ad
hoc medlem
Ad hoc
medlem
Ordinært
medlem
Formand,
ordinært
medlem
Ordinært
medlem
Ordinært
medlem
Ad hoc,
Formand for
databasen
Ordinært
medlem

Patologi

Vejle

jan.lindebjerg@slb.regionsyddanmark.dk

Onkologi

Vejle

lars.henrik.jensen@slb.regionsyddanmark.dk

Kirurgi

Århus

d268143@dadlnet.dk

Onkologi

Herlev

olelar02@heh.regionh.dk

Kirurgi

Bispebjerg

peerwille@vip.cybercity.dk

Kirurgi

Roskilde

pjss@regionsjaelland.dk

Onkologi

Odense

per.pfeiffer@ouh.regionsyddanmark.dk

Patologi

Hillerød

pein@noh.regionh.dk

Patologi

Odense

tine.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk

4. Nyt fra bestyrelsen - af interesse for VU.
Se pkt. 3. vedr. præcisering af udpegning og pkt. 6 om kommissorium og
databaseansøgning.
5. Status for databasen.
Vi skal sikre, at udleverede data bruges og fortolkes hensigtsmæssigt.
Årsrapporten er udfærdiget og på vej til revision.
Patientkomplethed 99%! På speciale varierer indberetningen fra kirurger 99,7% til
onkologer 22%... DDKM og akkreditering kan berede vejen fremover. Styregruppen for
databasen indkalder onkologerne mhp. revision og optimering af den onkologiske
registrering i lyset af, at databasen er en kvalitetsdatabase og ikke en decideret
forskningsdatabase. Data skal være meget simple!
6. VU's skriftlige grundlag (status og beslutning om opdatering på hjemmesiden).
Bestyrelsen har nedsat et udvalg til lave en præcis beskrivelse af proceduren for ansøgning,
godkendelse og udlevering af data fra Databasen. Peer er formand for udvalget.
Hans Jørgen rundsender et forslag til skema, der skal udfyldes af ansøger.
Det skal præciseres, at data kun må anvendes til det ansøgte – udvides projektet, skal der
ansøges igen.
Andre ideer til ændringer i kommissoriet sendes til Peer.
Resultatet sendes til Bestyrelsen mhp. godkendelse inden upload på hjemmesiden.
7. Status for igangværende projekter.
Slettede projekter: ”Transrectal vacuum assisted drainage".
Opfølgende mail: Sekretæren mailer 6 projektejere for status.
Et projekt (Prognostiske faktorer ved Dukes type B coloncancer) er stødt på problemer med
at få kliniske data fra en afdeling. VU henstiller at data stilles til rådighed uden betingelser.
Der sendes mail. VU følger denne sag tæt, da meget af vores forskning bygger på gensidig
brug af kliniske data. Forfatterskaber følger Vancouver-reglerne.

“EURECCA Proposal for short term outcome of rectal cancer” følges løbende via udvalgets
kontakt (Lene).
8. Indkomne projekter siden sidste møde:
“Use of Glucocorticoids and Risk and Outcomes of Colorectal Cancer”
Godkendes d.d.
”Livsstilsfaktorers betydning for prognosen efter radikal operation for kolorektal cancer”
Ændring i projekt godkendes d.d.
“FOXTROX”
Udvalget har tidligere anbefalet protokollen, men pga. manglende tilslutning i Danmark og
efterfølgende langsom rekruttering i England er projektet slettet i DCCG regi og erstattet af
en dansk protokol. FOXTROX-protokollen kan derfor ikke registreres i DCCG.
”Screening for arvelig tarmkræft i Danmark”
Godkendt d.d.
”Tværdisciplinær effekt-evaluering af healing som individualiseret rehabiliterende indsats til
kræftpatienter”
VU har vurderet, at projektet ikke er egnet til at foregå i vores regi.
9. Evaluering af projektforløb: The rate of histological locally recurrent rectal cancer in
Denmark.
Tillidsvotum fra bestyrelsen til VUs formand og VU støtter dette.
10. Eventuelt.
Næste møde
o Bestyrelsesmødet i foråret bliver et internatmøde, så det overvejes at holde møde i
VU separat. Nærmere udmeldes senere.
o Det foreslås at invitere projektejere til at holde oplæg. Overvej hvem vi gerne vil
høre.
o Det vil være godt at diskutere nye projekter. F.eks. videnskabelige projekter i f.m.
screening.

27.10.2011 Henrik

