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Rapport fra sekretariatet: December 2010.
DMCG-gruppen Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) repræsenterer en del af organisationen: Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC): http://www.gicancer.dk
ØGC’s bestyrelse:
DPCG: (Dansk Pancreas Cancer Gruppe)
Michael Bau Mortensen, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital
Per Pfeiffer, Onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital
DECV: (Dansk Esofagus-, Cardia-, Ventrikelgruppe)
Lene Bæksgaard, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Lone Susanne Jensen, Gastroenterolog. Afdeling L, Århus Sygehus
DLGCG (Dansk Lever og Galde Cancer Gruppe):
Peter Nørgaard Larsen, Afdeling C, Rigshospitalet
Lene Weber Vestermark, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

DPCG-sekretariatet udsender halvårligt en kort rapport for at informere om samarbejde og aktiviteter i DPCG’s bestyrelse og styregruppe i forhold til samarbejde med DMCG.dk v/formanden Torben
Palshof, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, lægefaglige specialeorganisationer og selskaber, som er repræsenteret i ØGC-grupperne samt til netværket på
de 5 behandlingscentre, som omfatter behandling af øvre gastrointestinal cancer.
Danske Regioner har i 2010 udpeget repræsentanter fra regionerne til at deltage i gruppernes bestyrelser. Formålet med de regionale repræsentanter er at sikre en forankring af DMCG’erne i den regionale ledelsesstruktur på en måde, som dels understøtter DMCG’ernes kvalitetsarbejde og dels
understøtter, at regionerne omsætter resultaterne af DMCG’ernes arbejde med retningslinjer og databaser til bedre klinisk praksis.
For DPCG’s vedkommende er der afholdt et møde mellem DPCG-bestyrelsesmedlemmer og regionens repræsentant, hvor formål og planer for samarbejdet blev drøftet.

Kliniske retningslinjer:
Revision af DPCG’s Kliniske Retningslinjer er i gang og vil være klar til offentliggørelse i forsommeren 2011.
De nuværende retningslinjer for pancreascancer vil i 2011-udgaven være suppleret med afsnit om
papil- og duodenalcancer. Sundhedsstyrelsen har godkendt, at disse cancerformer varetages af
DPCG.

Kliniske databaser:
Planerne for online pancreascancer databasen er nu så fremskredne, at der er planlagt opstart af pilotprojekt i starten af 2011. Herefter vil fasen med evaluering og eventuelle justeringer forhåbentlig
blive kortvarig.
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Biobank:
Dansk Pancreas Cancer Gruppe har etableret en DPCG-biobank (BIOPAC) med det overordnede
formål at forske på basis af indsamlet materiale fra primærtumorer og blodprøver ved pancreascancer.
Bestyrelsen sammensættes med repræsentation af onkolog, kirurg og patolog.
Formand: Benny Vittrup, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital.
Der vil herudover blive etableret et samarbejde med den nationale database Dansk CancerBiobank:
http://www.danskcancerbiobank.dk/

Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF)
Dansk Pancreas Cancer Forum er en del af Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC) med det formål at
sætte fokus på den seneste udvikling inden for udredning og behandling af cancer.
Et årligt tilbagevendende seminar bidrager til udvikling og harmonisering af ekspertisen i specialet
samt bidrager til styrkelse af de faglige kompetencer på alle niveauer.
Den 4. november blev ØGC-seminar 2010 afviklet i København. Program og link til præsentationerne findes på: http://www.gicancer.dk/Default.aspx?pID=14

Budgetter og økonomi 2011:
Som alle andre bevillingsmodtagere har ØGC-gruppen måttet reducere i budgetterne for dels driftsudgifter dels databaseudgifter. Det har betydet, at planlagte nye forskningsprojekter har måttet udsættes, til der bliver økonomiske muligheder herfor.

Sekretariatsfunktion:
DPCG-sekretariatet befinder sig fysisk i Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital.
Sekretariatet fungerer som bindeled i kommunikationen mellem ØGC-grupperne, desuden som møde- og kursusarrangør for ØGC- og DPCG-møder og seminarer.
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