DCCG patologi arbejdsgruppe møde
Fredag d. 18. marts 2016
Kl 9.30 – 11.30
Vejle Sygehus
Deltagere:
Peter Ingeholm (PI), Rikke Hagemann (RH), Marianne Bøgevang Jensen (MBJ), Jill Langhoff (JL) , Tine
Plato (TP), Mikkel Eld (ME), Katrine Stribolt (KS), Jens Christiansen (JC) , Katrine Urth (KU), Gunvor Ibsen
(GI), Katrine Stribolt (KS), Lars Jørgensen (LJ)
Afbud:
Bente Barstad, Jan Lindebjerg, Pia Clark, Sanne Kjær- Frifeldt, Birgitte Bols, Louise Klarskov, Raimundas
Meskauskas, Peter Engel, Mads Warnecke, Susanne Eiholm

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Marianne Bøgevang Jensen
Referent: Gro Linno Willemoe
2. Orientering fra
a. DCCG bestyrelse
b. DKS / Årsrapport 2014 - resultater, 2015 opfølgning og hvordan fremadrettet

Af tidsmæssige årsager springes dette punkt over.

3. Screening for tarmkræft, Årsrapport, indikator 10, HGN adenomer, regionale audit, udmeldinger
bordet rundt? Efteruddannelse, intern + ekstern kvalitetsmonitorering?
PI vil opfordre Dorte Linnemann til at lægge screeningsretningslinjerne (”Screening- og
adenomkontrolprogram for tyk- og endetarmskræft”) op på DPAS hjemmeside og Patobanks
hjemmeside.
4. Retningslinjer
Generelt gennemgang af eksisterende retningslinjer:

”Differentieringsgrad” ønskes bibeholdt i en eller anden form. Afklares mellem Louise Klarskov
og Jan Lindebjerg og sammenholdes med retningslinje vedrørende high risk faktorer.
”Perineural invasion” forfattet af Jill Langhoff forlænges.
”Veneinvasion” revideres af Jan Lindebjerg, såfremt han påtager sig opgaven. I modsat fald
udbydes opgaven.
”Tumorperforation”
Nyligt revideret af Gro Linno Willemoe, er gældende.
”Peritoneal gennemvækst”
Gældende.
”Mikroskopisk kvalitet”
Nyligt revideret af Katrine Stribolt, er gældende indtil videre. Ved næste revision bør den være
tværfaglig forslår PI.
”Tumorbudding”
Revision under udarbejdelse af Tine Plato.
”Mismatch repair proteiner”
Revision under udarbejdelse af Louise Klarskov.
”Invasionsdybde under tunica muscularis”
Forlænges.
”Lymfeknuder og satellitter”
Revideres af Peter Ingeholm.
”KRAS-mutation”
Er under udarbejdelse af Louise Klarskov.

a. Klinisk TNM, implementering og foreløbige erfaringer
Anvendes de fleste steder til MDT konferencerne. Forsøges anvendt andre steder, f.eks. i
Randers, hvor det lige nu ikke anvendes, men JC vil opfordre til, at det huskes. I Ålborg er
man ved at komme i gang med MDT konferencer igen efter en pause og vil anvende klinisk
TNM ifølge ME.
b. MMR / Ras, status
Louise Klarskov har hovedansvaret for udarbejdelse af retningslinje vedr. MMR og RAS.

c. DCCG arbejdsgruppe; Stage II high risk faktorer, status
Under udarbejdelse med onkolog Svend Erik Nielsen som tovholder.
d. DCCG arbejdsgruppe; pT1 cancere, status
Ikke nedsat gruppe endnu, men det vil PI, RH og MBJ opfordre til på næste bestyrelsesmøde.

e. Skal makrovurdering med hensyn til resektionsplan tilrettes ny kirurgisk teknik (Tamis TME)
Det diskuteres og man enes om, at patologerne skal vurdere det de ser på resektaterne og så
må kirurgerne sammenholde svaret med det kirurgiske indgrebs art.
Retningslinjen vedr. makroskopisk vurdering er nu i høring. Der vil blive indføjet afsnit
omkring ovenstående efter PI´s besøg hos Phil Quirke til sommer.
5. Kræftplan IV. Forslag til forbedret overlevelse. Mail fra DMCG, Michael Borre. Skal vi foretage os
noget lige nu?
Ligger hos DCCG´s formand Lene Iversen.

6. Efteruddannelse; DPAS gastro kursus, d. 20-21 maj 2016, Kalvebod Brygge
Til orientering.
7. Retningslinje vedrørende makroskopisk vurdering af colorektal resektater
Udarbejdet af Peter Ingeholm og Rikke Hagemann. Er lagt op på DCCG´s hjemmeside i høring.
Retningslinjernes flow gennem arbejdsgruppeformænd mv. afklares mellem DCCG´s bestyrelse
og patologigruppens formand. MBJ foreslår, at man tager op i bestyrelsen, at det tydeliggøres
hvornår en pågældende retningslinje er ændret, så historikken bevares. Manual for retningslinjer
og ny forside ønskes.
Retningslinjer gælder fra den dato, der angives på hjemmesiden som startdato.
8. Næste arb gruppe møde, efteråret 2016, (dato og sted ikke fastlagt endnu)
MBJ vil efter indput udarbejde liste over hvilket arbejdsgrupper mv. diverse sidder i.
ME vil være vært for næste møde i Ålborg i november 2016. ME udsender doodle angående dato.
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