Referat fra forårsmøde i DCCG.DK’s patologiarbejdsgruppe
Dato og tid: Torsdag d. 11. april, kl. 10:00 - 11:30
Sted: Aalborg Universitetshospital
og

Dato og tid: Torsdag d. 14. maj, kl. 13:45 - 15:00
Sted: Randers Regionshospitalet

1. Velkomst og præsentationsrunde
Aalborg: Filomena Barreto, Peter Ingeholm, Lars Börnsen, Mikkel Eld, Christian
Thomsen; Dusan Rasic, Lene Agerbo, Mikaela Butaru, Nooria Azizi, Parag Dabir, Katrine
Stribolt, Bente Barstad, Mette Bak Nielsen, Marianne Bøgevang Jensen, Huma Gul
Rehana Janjua, Deepthi Chiranth
Randers: Filomena Barreto, Peter Ingeholm, Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, Mikkel
Eld, Christian Thomsen, Mikaela Butaru, Parag Dabir, Katrine Stribolt, Bente Barstad,
Mette Bak Nielsen, Tinne Laurberg, Marianne Bøgevang Jensen, Mads Warnecke, Huma
Gul Rehana Janjua, Deepthi Chiranth, Ban Abdulwahab, Tine Plato Kuhlmann, Rikke
Karlin Jepsen, Anders Toxværd, Lene Buhl Riis, Louise Laurberg Klarskov, Anne-marie
Skau, Gunvor Madsen, Nina Karnøe Bentzer, Ann Mari Tolstrup Rosager, Mehmet Akif
Demir.
2.Valg af ordstyrer og referent: Filomena Barreto.
Der meddeles Filomenas beslutning om, at rejse tilbage til Portugal, og efterfølgende
behov for at finde en ny formand.
3. Gensidig orientering og meddelelser
- Retningslinjer status: Der drøftes grundlag, planner, og forskel mellem retningslinjer
og vejledninger. Der præsenteres udkast fra Patoanatomisk undersøgelse af
kolorektalcancer resektater og lokalresektater; TNM klassification ved kolorektalcancer;
Patoanatomisk undersøgelse af kolon samt rektumresektater. Der mangles stadig en
retningslinje ift. tumorbudding og molekylær undersøgelse. Der er tvivl om hvis de alle
sammen skal til høring i sommeren eller om hvis patologerne mødes i form af et
internat. Der gennemgås nogle af de udarbejdede udkast.
- Manglende mikroradikalitet i resektaterne samt konsekvensen for behandling
(onkologens perspektiv) og kirurgernes ønske om, at vi ikke koder som ikke
mikroradikal fjernet hvis det er TD/metastase: Der diskuteres forskellige holdninger fra
de diverse sygehuse. Der enes om, at der ikke skal være en ændring i nuværende
procedure.
- DPAS årsmødet 2019 / DPAS jubileumsskrift: Der tales om Gastrosymposium i DPAS
(emner der blev diskuteret), og som kunne være relevant til gruppen. Der tales
yderligere om eventuelt behov for at udarbejde en retningslinje for HER-2; eventuelt
Bethesda-type system for klassifikation af cystiske læsioner i pancreas; inflammatoriske
tarmsygdomme, og Nancy klassifikation samt cøliaki.

4. Orientering fra arbejdsgrupper
 Database: Fristen for indlevering af data for 2018 til databasen er overskredet,
og arbejdet med årsrapporten er gået i gang. Der er en række opgaver der skal
løses i forhold til databasens datasæt, inkl. programmering af en ny
onkologialgoritme, men der er knappe datamanagement ressourcer. Indikatoren
om intern præparatkonsultation ved speciallæger ved endoskopisk
lokalresektion kommer med i årsrapporten. Peters funktionstid som formand for
databasen udløber indenfor 1½ år, og en ny formand skal findes. Rikkes plads i
styregruppen er forlænget med yderligere 3 år.
 Informatikudvalg: intet.
 Videnskab: intet.
 DTS: intet.
 Bestyrelse: de nye medlemmer er nævnt. Lene Iversen stopper som formand til
efterår.
 Retningslinjer udvalg: der drøftes om et eventuelt internat, hvor vores
retningslinjer samt vejledninger kunne være diskuteret i fælleskab. Det er ikke
afsat en dato endnu. En stor del af produkt er lavet af Lars Börnsen, som blev
frikøbt i et par dage, men nu er det svært for ham at få fri. Lige nu er det Peter
Ingeholm der sidder med opgaven, og som prøver at skifte til det nye format.
 MDT udvalg: der kommer ny udskift snart.

5. Eventuel:
- Der diskuteres koden ”polypektomi, bortbiopteret”.
- Der diskuteres betydningen af tumorbudding i stadium II patienter: forskel mellem
patolog og onkolog perspektiver.
- Der udplukkes nogle synspunkter fra den hollandskes screening program bl.a. ift. elearning.
- Mette Bak Nielsen, fra Aarhus, stiller op som ny formand med fælles enighed.
6. Næste møde:
Mette Bak Nielsen vil sende en Doodle til gruppen med mulige datoer til næste møde,
som ville være i Aarhus.

