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Dagsorden

1) Valg af ordstyrer og referent
Ismail hhv. Henrik

2) Siden sidst, nyt om medlemmer af udvalget (velkommen til Steffen; Bodil Ginnerup har
trukket sig)
Tumorimmunologi dækkes ved ad hoc medlem Hans Jørgen, molekylærbiolog Claus og øvrige
medlemmer med indsigt i området.
Dansk radiologisk selskab har indstillet Birgitte Svolgaard som medlem af VU – behandles på
DCCG bestyrelsesmødet 22.10.14

3) Vurderinger/protokoller siden sidst:
a) 2014-15 STAR-TREC (19.09.2014)
Udvalget har haft teksten til en fondsansøgning til vurdering. I går 5/10-14 er der rundsendt en
egentlig protokol. På baggrund af det foreliggende materiale finder udvalget, at vi skal have en
supplerende videnskabelig og radioterapeutisk vurdering fra Karen-Lise Garm Spindler, formand
for radioterapiudvalget. Herefter vil vi revurdere, om projektet kan godkendes som et DCCGprojekt.
b) 2013-03 udvidelse af inklusionsperiode (24.09.2014)
OK, men udtræk af flere data skal gå via RKKP. HJ

c) 1111-05 bruge data til samarbejde med England (28.09.2014)
OK, men registreres som nyt projekt. HJ
OBS evt. krav fra Datatilsynet (Peter undersøger).

d) PhD-projekter som udgående fra DCCG
Alle ph.d.-afhandlinger, hvori indgår arbejder med data fra DCCGs database, registreres som udgået
fra DCCG. Sekretæren vedligeholder en liste, der bygger på indmeldinger fra udvalgets medlemmer
– så giv lige et praj om de ph.d.-afhandlinger, I kender til.

4) Kan vi i forlængelse af 3b+c lave en aftale om, hvordan mindre ændringer håndteres? F.eks.
godkendes af formanden og/eller databaseformanden alt efter indhold?
Det besluttes, at formanden kan tage beslutning om at godkende mindre ændringer til allerede
godkendte DCCG-projekter eller sende forespørgsel til resten af udvalget. Svaret sendes til
udvalgets medlemmer som ”orientering”.
Endvidere diskuteredes synligheden og informationen om DCCG-projekter. Det besluttes, af
resumeer fra RKKP-ansøgning el.lign. bør fremgå at projekt-oversigten på hjemmesiden. Peter
afklarer evt. restriktioner fra RKKP.
Det understreges, at mails, dokumenter, f.eks. protokoller og kommentarer på vores fælles drev, er
fortrolige og kun til udvalgets medlemmer. Kommunikation udadtil sker via eller efter aftale med
formanden.

5) Fælles landsdækkende protokol i DCCG-regi: Watch&Wait. Gennemgang af kommentarer
fra kirurgisk, onkologisk (radioterapeutisk) udvalg m.fl. Evt. næste skridt.
VUs reviderede protokol har via formændene været rundsendt til vurdering bl.a. i kirurgisk
arbejdsgruppe, onkologisk Udvalg og radioterapiudvalget.
- Kirurgisk arbejdsgruppe har bedt om yderligere oplysninger til belysning af toksicitet efter
stråledoser over de almindeligt brugte præoperative doser.
- Der er kommet flere konstruktive kommentarer fra medlemmerne af radioterapiudvalget og under hensyntagen til disse - anbefales protokollen gennemført.
Det besluttes, at VU fortsat vil arbejde for en landsdækkende protokol. Planen bliver:
1) HJ laver en revideret udgave af protokollen på baggrund af de indløbne kommentarer
2) Yderligere data præsenteres ved DCCG repræsentantskabsmøde 14.11. (DKS årsmøde) og man
vil her stimulere til bred diskussion.
3) Herefter opfølgning i VU og ved positive tilbagemeldinger videre involvering af fagsøjlerne.
6) Overveje ad hoc (måske nogle yngre) medlemmer. Opfølgning på planen fra sidst. Skal vi
sætte det i værk nu eller vente lidt?
Der spørges ud i arbejdsgrupperne om yngre ad hoc medlemmer for at sikre en åben udpegning.

IG spørger.

7) ”VU for dummies”: Forskning med DCCG data. Hvordan kommer jeg i gang.
Ismail vil komme med et oplæg til indhold på hjemmesiden, der kan tjene til inspiration for forskere
og hjælpe dem yderligere på vej til et kvalificeret projekt og ditto ansøgning.

8) VU’s session til årsmødet
Der er udvalgt 3 videnskabelige foredrag. Øvrige indlæg og indlægsholdere følger dagsordnen.
9) Evt.
Der er lavet 21 udtræk fra databasen i år og 6 udtræk er i kø. Der er kun et beskedent antal
konsulenttimer tilbage til datamanager.
Næste møde.
1.12.2014 på MOMA, Skejby med Claus som vært og rundviser.

