DANSK PANCREAS CANCER GRUPPE (DPCG)
Sekretariat: Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital - DK-5000 Odense C
Tlf. +45 2055 3974 - Fax +45 6591 9872 - http://www.dpcg.dk

Rapport fra sekretariatet: December 2008.
Opfølgning af rapport udsendt i juni 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 Eosofagus-, Cardia-, Ventrikelgruppe)
Lene Bæksgaard, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. lene.baeksgaard@rh.regionh.dk
Lone Susanne Jensen, Gastroenterolog. afd., Århus Sygehus. lsjen@as.aaa.dk
Levergruppen:
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
Klaringsrapporter:
Bestyrelsen holdt møde i november 2008, hvor klaringsrapporter for alle 3 grupper blev drøftet.
DPCG’s klaringsrapport er færdiggjort og kan downloades fra:
http://dpcg.gicancer.dk/RefProg/Rapport.aspx
DECV’s klaringsrapport er under udarbejdelse og er planlagt færdiggjort i foråret 2009.
Levergruppens klaringsrapport er under planlægning.
Databaser:
For så vidt angår databaser foreligger der årsopgørelse for DECV-databasen:
(http://www.sundhed.dk/Images/alle/amtsraadsforening/Kliniske_kvalitetsdatabaser/DECV_2007_2
.pdf).
DPCG-databasens første år har været at betragte som pilotprojekt med behov for komplettering før
offentliggørelse af årsopgørelser.
Indtil der kan skaffes bevilling til online database med forankring i Kompetencecenter SYD, vil
databasen fortsætte som papir-database med indsamling af data fra de 5 behandlingscentre og indtastning i DPCG-sekretariatet.
Levergruppens database er under planlægning.
Pakkeforløb:
I efterårets løb er Sundhedsstyrelsens krav om beskrivelse af sundhedsfaglige elementer til pakkeforløb for kræft i øvre mave og tarm indfriet, og beskrivelse af Kræft i spiserør, mavemund og bugspytkirtel, Primær leverkræft, Kolorektale metastaser i leveren og Kræft i galdegange kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Dialogmøder:
Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har efterfølgende ønsket at afholde dialogmøder med de
enkelte DMCG-grupper. Repræsentanter for alle 3 ØGC-grupper deltog således i et møde primo
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december 2008. På dagsordenen var bl.a. organisering af ØGC, DPCG, DECV og Levergruppen,
herunder relationer til regioner, kompetencecentre m.v. – desuden afrapportering af arbejdet med
databaser og DMCG..
De økonomiske spørgsmål havde førsteprioritet, og bevillinger til såvel implementering af pakkeforløb og databaser blev drøftet. Der afventes tilbagemelding fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen på ØGC-gruppens fremsatte krav/ønsker.
Regionalt:
På det regionale plan har der i Region Syddanmark været afholdt møde i den regionale arbejdsgruppe vedr. øvre mave-tarmkræft. Her blev det bl.a. aftalt, at hver udredende afdeling skulle lave beregning/vurdering af, hvilken kapacitet, der skal til, for at forløbstiderne i pakken kan honoreres.
Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF)
Den 06.11. 2008 blev det første pancreasseminar afviklet med deltagelse af mere end 150 sundhedsfaglige personer repræsenterende fagspecialerne kirurgi, onkologi, patologi og radiologi. Den tværfaglige repræsentation viste sig at påvirke diskussions- og spørgelysten positivt.
Efterfølgende har den generelle evaluering har været, at der også vil være behov for at afvikle et
seminar i 2009.
ØGC-bestyrelsen har foreslået, at seminaret i 2009 skal omhandle emner fra alle 3 ØGC-grupper.
Således vil planlægningsudvalget komme til at bestå af repræsentanter fra alle 3 grupper.
Referat samt præsentationer fra seminaret kan hentes på: http://dpcg.gicancer.dk/
Budgetter og økonomi 2008 – 2009:
Der er ØGC-bestyrelsens holdning, at midler til etablering af kvalitetsdatabaser ikke skal sammenblandes med midler til implementering af pakkeforløb.
For databasernes vedkommende skal ØGC være ”stordrift”, og i oplægget til Danske Regioner søges DPCG og Levergruppen integreret i samme databaseplatform.
Med indbydelsen til de tidligere omtalte dialogmøder fulgte et spørgeskema, som de enkelte
DMCG-grupper skulle udfylde. Heraf skulle fremgå det kommende års behov for økonomiske midler. Som tidligere anført, afventes svar på fremtidige bevillinger.
Sekretariatsfunktion:
Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital, har velvilligt integreret DPCG-sekretariatet i
afdelingens Forsknings- og Udviklingsenhed (FUA), hvor vi p.t. har 2 ugentlige arbejdsdage til rådighed.
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