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Tlf. +45 2055 3974 - Fax +45 6591 9872 - http://www.dpcg.dk

Rapport fra sekretariatet: Juni 2009.
Opfølgning af rapport fra december 2008 for DMCG-gruppen Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC).
ØGC-organisationen: (http://www.gicancer.dk)
ØGC’s bestyrelse:
DPCG: (Dansk Pancreas Cancer Gruppe)
Michael Bau Mortensen, Kirurgisk Afdeling A, OUH, m.bau@dadlnet.dk
Per Pfeiffer, Onkologisk afdeling, OUH. per.pfeiffer@ouh.regionsyddanmark.dk
DECV: (Dansk Esofagus-, Cardia-, Ventrikelgruppe)
Lene Bæksgaard, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. lene.baeksgaard@rh.regionh.dk
Lone Susanne Jensen, Gastroenterolog. afd., Århus Sygehus. lsjen@as.aaa.dk
DLGCG (Dansk Lever og Galde Cancer Gruppe):
Peter Nørgaard Larsen, Afd. C, Rigshospitalet, E-mail: Peter.Noergaard.larsen@rh.regionh.dk
Lone Nørgaard Petersen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. lone.noergaard.petersen@rh.regh.dk

Dialogmøder:
Afholdte møder i december 2008 med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen resulterede i forventelige bevillinger for 2009-2010 til færdiggørelse af klaringsrapporter, drift og udvikling af online
databaser samt drift af ØGC/DPCG-sekretariatet som hovedkontor for ØGC.
En ny ansøgningsrunde om 2010-bevilling har deadline 11.09. 2009. Alle 3 ØGC-grupper vil ansøge om midler fra Regionernes Pulje til Infrastruktur for Klinisk Kræftforskning, hvorfra der i 2010
kan udmøntes 20 mio. kr. til videreførelse og udvikling af infrastruktur for klinisk kræftforskning.
Klaringsrapporter:
DPCG og DECV er i gang med at revidere den foreliggende klaringsrapport. Levergruppen er i forberedelsesfase for udgivelse af den første klaringsrapport. Alle opgaver forventes afsluttet i efteråret
2009.
DPCG’s klaringsrapport ventes i efteråret at blive omtalt i uddrag i UfL i form af 3 statusartikler
opdelt efter:
Udredning – Kirurgi – Onkologi.
Databaser:
DECV: Sidst offentliggjorte årsopgørelse findes på:
http://www.kirurgisk-selskab.dk/dks/DECV/decv_aarsrapport/DECV%20aarsrapport%202007.pdf
DPCG: Databasen har siden 01.07. 2007 været papirbaseret pga. manglende økonomi, men DPCG’s
webansvarlige har udviklet ”online” registreringsværktøj, som kan benyttes, når tilladelser og formalia er på plads. Der pågår p.t. forhandlinger med Kompetencecenter Syd.
Levergruppen (DLGCG): En nyetableret database vil blive integreret i samme databaseplatform
som DPCG-databasen og udviklet i takt med denne.
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Biobank:
Dansk Pancreas Cancer Gruppe har for nylig etableret en DPCG-biobank (BIOPAC) med det overordnede formål at forske på basis af indsamlet materiale fra primærtumorer og blodprøver ved pancreascancer. Det er udvalgets opgave at etablere og styrke arbejdsgange, som fremmer mål og procedurer, som BIOPAC-gruppen har nedfældet i protokollen.
Bestyrelsen sammensættes med repræsentation af onkolog, kirurg og patolog.
Formand: Benny Vittrup, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
Pakkeforløb:
På sidste DPCG styregruppemøde orienterede formanden om det tværfaglige forum, der blev nedsat
i august 2008, der resulterede i en gennemgang af samtlige pakkeforløb omkring ventetider. Disse
blev revideret i februar 2009 og er godkendt af DMCG.
En uformel rundspørge blandt styregruppemedlemmerne om implementering af pakkeforløb gav
meget differentierede svar, men fokus lå hovedsageligt på udredningsdelen, som blev prioriteret
frem for behandlingsdelen. Der er fortsat betydeligt behov for at få tilført økonomiske ressourcer.
Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF)
ØGC-bestyrelsen har besluttet, at seminaret/årsmødet i november 2009 skal omhandle emner fra
alle 3 ØGC-grupper. Således består planlægningsudvalget af repræsentanter fra alle 3 grupper. En
foreløbig annoncering om 2009-årsmødet kan ses på:
http://dpcg.gicancer.dk/dpcf/Mode.aspx, hvor også det endelige program vil blive annonceret snarest.
Budgetter og økonomi 2008 – 2009:
Der er fortsat ØGC-bestyrelsens holdning, at midler til etablering af kvalitetsdatabaser ikke skal
sammenblandes med midler til implementering af pakkeforløb, hvilket er understreget i vores budgetter for de bevilgede beløb for 2009-2010.
Sekretariatsfunktion:
Som nævnt fungerer DPCG-sekretariatet som ”hovedkontor” for ØGC. Fysisk befinder det sig i
Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital, som har integreret sekretariatet i afdelingens
Forsknings- og Udviklingsenhed (FUA) med faste sekretariatsdage (tirsdage og torsdage).
DPCG- telefonen er dog åben hver dag for kontakt, ligesom mailkommunikation sker dagligt.

Med venlig hilsen

Michael Bau Mortensen
Formand for ØGC og DPCG
Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital

Darley Petersen
Forskn.sekr., merk. org. og pers.
DPCG-sekretariatet, kir. afd. A
Odense Universitetshospital

